STRUČNÉ POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV
-

Článok nám prosím odovzdávajte aj s nadpisom aj s uvedením autora článku (ak si
želá uviesť titulatúru, tak vrátane nej)

-

Redakčná rada si kvôli obmedzeným rozsahovým možnostiam jednotlivých čísel
vyhradzuje právo články krátiť, jazykovo a graficky upravovať, posunúť do iného
čísla, prípadne neuverejniť. Samozrejme o podstatných zmenách budeme autorov
článkov informovať.

-

Obrazový materiál treba poslať čo možno v najkvalitnejšom rozlíšení, aby mohol byť
dobre graficky spracovaný. Preto fotografie, skeny apod. by nemali byť súčasťou word
súboru, ale tvoriť samostatnú prílohu.

-

Minimalizujeme formátovanie – to znamená, že text neusporiadavame do stĺpcov,
nerobíme odseky pomocou medzerníkov, ani podobné formátovania. Jednoducho,
nový riadok vždy spravíme enterom – uľahčí to prácu pri korektúrach aj grafikovi pri
zalamovaní textu do samotných novín. Odseky a podobné možnosti formátovania sa
robia až pri zalamovaní textu do novín – aby bolo formátovanie jednotné a nie článok
- od článku rozdielne.

Zopár rád z jazykového okienka:
-

Články NIKDY nezačíname formulkou: Dňa 1.1.2015 sa niečo stalo... ale správne
napríklad: Druhú májovú nedeľu - 10.05.2015 - sme si pripomenuli ako každý rok
„Deň matiek“.; Pre deti nižšieho stupňa základnej školy sa 27.2.2015 konal maškarný
ples

-

Používame viac krátkych viet – vyhýbame sa súvetiam cez 3-4 riadky, potom sa stráca
zmysel vety

-

Text členíme – nerobíme jednoliaty text, nepíšeme jedným dychom, novinový článok
je prehľadný len vtedy, ak je kvalitne rozdelený.

-

Hoci ma slovenčina dosť voľný slovosled – iste pravidlá tam sú – vždy si po 2 dňoch
– ak to čas dovolí – opätovne prečítajte po sebe článok a slovosled upravte tak, aby
vety dávali zmysel

-

NIKDY v novinách nevykáme s veľkým písmenom Vás, Váš.. – s veľkým sa píše len
v listoch, inak vykáme s malými písmenami – vás, váš...

-

Používajte synonymá – neopakujte dokola tie isté slová, ale nahrádzajte ich
alternatívami
1

-

Číslovky do desať a krátke číslovky ako sto, tisíc, milión – sa vždy píšu slovom, nie
číslicou – samozrejme mimo dátumov; jednoducho nenapíšeme 2 žiačky – ale správne
dve žiačky

-

obec sa vždy píše s malým o

-

problémom sú predložky z/s.. píše sa Z koho, Z čoho.. z dreva, zo stodoly, zo slamy..
a S kým, S čím: s dedkom, s bratom, so šunkou...píše sa zo mňa, zo dňa, zo dverí...

-

číslovky s krát sa píšu VŽDY spolu určité aj neurčité: jedenkrát, veľakrát, častokrát...
Word to nemá správne definované v slovníku, ale správne je to vždy spolu

-

keď si potrebujete pozrieť správne skloňovanie slova, synonymá alebo čokoľvek
z pravidiel slovenského jazyka, zájdite na http://slovnik.juls.savba.sk je to
elektronický súbor slovníkov vydaných SAV – rýchle vyhľadávanie a spresnenie slov
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