
Inštrukcie pre autorov

Príspevky do časopisu RAN so zameraním, ktoré je uvedené na druhej 
strane obálky, zasielajte na e-mailovú adresu redakcie: ran@uski.sk. Články 
sa recenzujú.

V časopise RAN sa počíta aj s možnosťou uverejnenia aktuálnych infor-
mácií z popredných svetových časopisov a s recenziami nových knižných 
publikácií so zameraním zodpovedajúcim RANu.

Rukopisy (zvyčajne v rozsahu do 20 normostrán, t. j. 36000 znakov) 
v elek tronickej podobe v MS WORDe (v bežnom formáte *.doc alebo *.docx 
„starého“ WORDu (1997-2010)) možno zasielať priebežne. Uzávierky sa ko-
najú dvakrát ročne, 15. apríla a 15. októbra.

Autori uvedú: meno, priezvisko, akademické tituly, pracovisko s adresou, 
stručnú osobnú charakteristiku – odborné pozadie, a stručný abstrakt člán-
ku v slovenskom a v nemeckom alebo anglickom jazyku (súčasťou abstrak-
tu je aj preložený názov článku).

Citovanie literatúry

Redakčná rada RANu v novembri 2015 zmenila spôsob písania citova-
ných prameňov. Pre RAN sa odkazy uvádzajú takto:

V texte článku (nie ako poznámka pod čiarou) sa v okrúhlej zátvorke uve-
die priezvisko prvého autora a rok uverejnenia práce; v prípade potreby aj 
konkrétna citovaná strana. Keď je autorov viacej, odporúčame uviesť priez-
visko prvého autora nasledované „a i.“; ak sú iba dvaja alebo traja  autori, je 
možné uviesť obidvoch alebo všetkých troch. Ak rovnaký autor publikoval 
v jednom roku viac ako jednu citovanú prácu, je potrebné tieto práce od-
líšiť pridaním malého písmena za rok, čiže napr. „(Einstein 1905b)“ a pod.

Na konci príspevku sa uvedie zoznam citovanej literatúry v abecednom 
poradí so všetkými potrebnými údajmi; použitie skratky „a i.“ je dovolené 
iba v prípade štyroch a viacerých autorov. Nižšie uvádzame vzory pre naj-
častejšie používané typy prameňov.
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