Informácie pre prispievateľov
Redakčná rada schválila nasledovnú štruktúru časopisu:
• vedecké štúdie a vedecké práce v rozsahu do 20 strán, dva recenzné posudky.
• odborné články v rozsahu do 10 strán, 1 recenzný posudok.
Požiadavky na spracovanie článkov po technickej stránke:
• príspevky sa prijímajú výhradne v elektronickej podobe vo formáte doc. na mailovej adrese výkonnej
redaktorky Ing. Evy Kunovskej – eva.kunovska@minv.sk,
• text článku písať ako hladký text bez rozdeľovania slov a tvrdého zarovnávania, písmo Times New Roman
o veľkosti 12 b, okraje strany po celom obvode 2,5 cm,
• v texte podľa potreby zvýrazňovať jednotlivé pasáže (možno použiť kurzívu, tučný text, podčiarkovanie
a iné),
• vyznačiť poznámky v textoch – ich umiestnenie na príslušnej strane,
• pri citovaní literatúry je potrebné rešpektovať zásady citovania odbornej literatúry podľa medzinárodnej
normy STN ISO 690: 2012, ktorá má zabezpečiť jednotný spôsob citovania v krajinách, ktoré ju prijali. Pri
citovaní sa bude používať metóda priebežných poznámok. Pod čiarou (na strane, kde sa nachádza citácia) sa
uvedie skrátený bibliografický odkaz na citovaný dokument. V Akadémii PZ v Bratislave bola vydaná
metodická príručka uľahčujúca zavádzanie tejto citačnej normy do praxe pod názvom „Spracovanie
záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave“ (autorkou je Veronika Marková). Plné
znenie tejto príručky je dostupné na: http://www.akademiapz.sk/publikacna-cinnost-2014 alebo v katalógu
knižnice akadémie ako e-book,
• pri zadávaní materiálov na spracovanie: odovzdávať ich kompletné, vrátane tabuliek, grafov, schém,
obrázkov apod., s presným označením ich umiestnenia v texte,
• za originalitu, odbornú stránku a formálnu stránku zodpovedá autor príspevku,
• autori sú zodpovední za to, že ich príspevok neobsahuje žiadne utajované skutočnosti,
• redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové
a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho ktorého čísla a rubriky,
• redakcia si vyhradzuje právo príspevok odmietnuť.
Odporúčaná štruktúra príspevku:
• meno autora (krstné meno a priezvisko) bez titulov,
• názov príspevku (mal by byť krátky a výstižný),
• stručná anotácia príspevku (3-5 riadkov),
• kľúčové slová, ktoré majú vystihovať rozhodujúce pojmy z danej práce (5 - 10 slov),
• kľúčové slová (Key words) v anglickom jazyku (5 – 10 slov),
• text príspevku,
• summary v anglickom jazyku,
• použitá literatúra,
• kontaktné údaje na autora (uviesť adresu pracoviska a telefónne číslo, e-mail, uviesť aj všetky tituly
a hodnosti).
Príspevky nie sú honorované. Autori dostanú autorský výtlačok.
Uverejniť príspevky z časopisu možno iba so súhlasom redakčnej rady a so zachovaním autorských práv.
Autori súhlasia so zverejnením príspevkov na internetovej stránke Akadémie Policajného zboru
v Bratislave.
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