
  

 

 

 
 

 
 

AUTORSKÉ POKYNY  

 

Časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice je vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku 

efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a 

sprístupňovaní informácií a dokumentov. Pozornosť venuje aktuálnym témam z oblasti  knihovníctva, 

pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu 

hodnotenia vedy.  
Vychádza 4x ročne - marec, jún, september, december. 

Vychádza v tlačenej aj elektronickej podobe (http://www.cvtisr.sk/itlib/).  

Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Vyhradzuje si právo na jazykovú 

a redakčnú úpravu textu, ktorá bude konzultovaná s autorom. Príspevky v slovenskom jazyku prechádzajú 

jazykovou korektúrou. Vybrané príspevky sú recenzované. 

Rukopis je zasielaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: eva.vaskova@cvtisr.sk 

Autori zodpovedajú za obsahovú stránku textu a zaväzujú sa, že príspevok nebol publikovaný v inom časopise.  

 
Náležitosti a štruktúra príspevku 

 
odborné príspevky v jednotlivých rubrikách časopisu  

stručný a výstižný názov príspevku v slovenskom aj anglickom jazyku 

abstrakt v jazyku príspevku  

kľúčové slová (4 – 7 kľúčových slov v jazyku príspevku a anglickom jazyku) 

vlastný text 

zoznam použitej literatúry 

kontaktná adresa autora  (meno a priezvisko, vrátane akademických titulov. Je potrebné uviesť úplnú 

korešpondenčnú adresu, adresu pracoviska,  e–mailovú adresu) 

rozsah príspevku: minimálne 16 tis. znakov aj s medzerami  

 

príspevky v rubrike Hlavné články 

náležitosti článku: *viď. uvedené vyššie*  

rozsah príspevku: minimálne 33 tis. znakov aj s medzerami  

 
Formálna úprava textu príspevku 

 
Príspevky sú do redakcie zasielané v textovom editore MS Word, font Calibri, vo veľkosti písma 11 

bodov, vrátane grafov a tabuliek.  

 

Ak je v článku odkaz uviesť ho ako hypertext, nakoľko elektronická verzia je interaktívna. Všetky 

odkazy musia byt podčiarknuté. Podčiarknutie používať iba v prípade označenia odkazu.  

 

Neuvádzať poznámky pod čiarou.  

  

Použitú literatúru a zdroje je potrebné uvádzať v abecednom poradí podľa odporúčania normy STN 

ISO 690 - Dokumentácia. Bibliografické odkazy 

 
Fotografie, obrázky, tabuľky 

 
Tabuľky, grafy, fotografie, obrázky či iné grafické podklady je potrebné zaslať samostatne vo formáte 

.pdf spolu s popisom a súčasne ich umiestniť do textu, alebo v texte vyznačiť miesto, kde majú byť 

umiestnené. 

 

Pri grafoch a tabuľkách používať font Calibri, veľkosť 11 bodov.  

 

http://www.cvtisr.sk/itlib/
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Optimálne rozlíšenie grafických podkladov: 

obrázok (300 dpi) 

logo (1200 dpi) 

graf (600 dpi) 

 

Fotografia na obálku časopisu: 

Minimálne: formát A4, rozlíšenie 240 dpi / 1 980 * 2 800 px.   

 

Grafika, inzercia na obálku časopisu:  

Text, logá, grafy a podobne, tzn. „živá grafika“ musí byť umiestnená minimálne 2 cm od okraja celej 

grafiky, inzercie.   

Formát grafiky a inzercie: A4, pdf.  

 

 
Rozhodnutie o publikovaní 

 
Príspevky sú uverejňované po odsúhlasení redakčnou radou. 

 
Honorovanie 

 
Príspevky nie sú honorované. Autorom publikovaných príspevkov je zasielaný autorský výtlačok. 

Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.  

 
Licencie Creative Commons 

 
Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 

 
Ochrana osobných údajov 

 
 

1. Prevádzkovateľ – Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR)  spracúva 

osobné údaje autorov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných a zákonných povinností 

a na účel prezentácie autorov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).  

 

2. Prevádzkovateľ - CVTI SR -  môže spracúvať a zverejniť osobné údaje autora v rozsahu „titul, 

meno, priezvisko, e-mail, pracovisko“ v printovej verzii časopisu „ITlib Informačné 

technológie a knižnice“ a na webe prevádzkovateľa výlučne so súhlasom autora. 

 

3. Autor svoj súhlas vyjadruje prostredníctvom elektronickej komunikácie (email). Konkrétne  je 

požiadaný o stanovisko k nižšie uvedenému: 

 

Týmto dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby publikovania 

vlastného autorského článku v časopise ITlib.Informačné technológie a knižnice, ktorého súčasťou je i uvedenie 

osobných údajov uvedených na záver článku zverejnených v printovej aj elektronickej verzii časopisu v rozsahu: 

titul, meno, priezvisko, pracovisko a emailová adresa.  Tento súhlas a spracovanie zmienených osobných údajov 

rešpektuje nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) 

a udeľuje sa prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko technických informácií Slovenskej republiky na účel 

redakčnej práce na tvorbe periodika ITlib.Informačné technológie a knižnice.   

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený jeho vyjadrením v tejto e-mailovej správe a platí do jeho 

odvolania.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  

 

 

 
 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený 

alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na 

adresu: eva.vaskova@cvtisr.sk.  

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 

odvolaním. 

Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR 

a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR, a to 

nsledovne:http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//GDPR/Podmienky_ochrany_sukromia.pdf 

 

4. Autor si je vedomý, že zodpovedá za správnosť poskytnutých osobných údajov a súčasne 

berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním jeho osobných údajov 

sprostredkovateľa podľa § 34 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. 

 

ITlib. Informačné technológie a knižnice 

Centrum vedecko – technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

ISSN 1335-793X (tlačené vydanie) 
ISSN 1336-0779 (online vydanie) 
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