INFORMÁCIE PRE AUTOROV
Formálne a obsahové požiadavky na príspevky
Privítame články rôzneho zamerania, spracovania a rozsahu, venujúce sa súkromnému právu.
Predpokladáme, že nám autorky a autori budú zasielať štyri základné druhy príspevkov.
-

V podrobnejších štúdiách autorky a autori ponúknu podrobnú analýzu konkrétneho
problému, tak – pokiaľ je to možné a vhodné – z pohľadu doktríny, ako aj zo skúseností
aplikačných orgánov.

-

Prehľadové príspevky systematizujúce poznatky či výsledky rozhodovacej činnosti
v určitej oblasti do užívateľsky vhodnej podoby.

-

Informačné príspevky prinášajúce informácie o novej právnej úprave či súdnych
rozhodnutiach.

-

Kritické reakcie a iné vstupy do diskusie ponúknu iné pohľady na ustálenú aplikačnú prax,
názory v doktríne alebo na konkrétne súdne rozhodnutia.

Náležitosti príspevku
Príspevok by mal mať jasne vymedzený cieľ, tému, resp. otázku, ktorá má byť zodpovedaná,
a jasne formulovaný záver.
Predpokladáme, že príspevky budú spracované poctivo a v súlade s požiadavkami akademickej
a profesijnej kultúry. Tomu napomáha aj zohľadňovanie iných publikovaných názorov, najmä
opozitných názorov, ak sú dostupné.
Pri komentovaní a rozbore judikatúry je potrebné jasne odlíšiť samotné rozhodnutie a vlastný
komentár autora.
Rozsah príspevku musí zodpovedať zložitosti a rozsahu problematiky, nemal by však
presiahnuť 20 normostrán (36 tisíc znakov aj s medzerami a poznámkami pod čiarou).
K príspevku má byť doplnená anotácia, ktorá bude publikovaná pred samotným textom
príspevku. V anotácii sa uvedie, akej otázky alebo problematiky sa príspevok týka, prípadne aj
to, k akej odpovedi sa dospelo.
Štruktúra príspevku má byť logická, jednotlivé state oddelené nadpismi s jasným rozlíšením
úrovne týchto nadpisov.
Redakcia odhovára autorov od preberania väčších textov, či už z právnej spisby, právneho
predpisu alebo z textov rozhodnutí.
Formálne spracovanie: štandardný spôsob citovania. Literatúra a iné zdroje majú byť uvedené
v poznámkach pod čiarou, v znení štandardnom pre náš časopis.
Príspevok, ktorý zjavne nezodpovedá formálnym alebo obsahovým požiadavkám redakcie,
nebude predmetom recenzného konania a o odmietnutí bude autor upovedomený.
Redakčná rada uvíta aj prípadné iné príspevky, ktoré zameraním spadajú do konceptu časopisu.
Recenzie by mali obsahovať okrem identifikačných údajov o publikácii aj určenie, či ide
o monografiu, alebo zborník, resp. súbor prác, hoci aj na spoločnú tému. Účelom recenzie nie
je len informácia o štruktúre knihy. Predpokladáme, že recenzent čítal knihu, nie len prelistoval
jej obsah. Preto je dôležité, aby v recenzii bol recenzovaný výstup daný do kontextu súčasného
stavu poznania, porovnaný s inými doteraz publikovanými prácami vrátane uvedenia rozdielov.
Podstatné pre recenziu je posúdenie pridanej hodnoty recenzovanej publikácie.
Predložené príspevky sú predmetom anonymného recenzné konania. Účelom recenzného
konania je oponentúra predloženého príspevku. Zároveň má recenzent za úlohu prispieť svojimi

pripomienkami k zlepšeniu kvality predkladaného príspevku. Redakcia vynaloží úsilie, aby bol
autor s výsledkami recenzného posúdenia príspevku oboznámený do jedného mesiaca od
doručenia príspevku redakcii a o stanovisku redakčnej rady bez odkladu po tom, ako bolo
prijaté.
Pravidlá pre konflikty záujmov:
-

-

Je zodpovednosťou a otázkou cti autora, informovať recenzentov a čitateľov o možnom
konflikte záujmov, teda o okolnosti, ktorá by mohla v očiach čitateľa vzbudiť
pochybnosť o nestrannom spracovaní problematiky (autor zastupuje/zastupoval
v spore, má iné, napríklad stavovské či iné profesijné prepojenie s problematikou či už
ako sudca, prokurátor, advokát, exekútor, rozhodca a pod.). Samotný konflikt záujmov
ani pochybnosť o ňom neobmedzujú možnosť jeho publikácie, čitateľ však musí byť o
ňom informovaný pri zachovaní pravidiel poctivej profesijnej mlčanlivosti. Spravidla
sa za dostatočný považuje odkaz na samotné pracovisko, resp. profesijnú afiliáciu
autora.
Konflikt záujmov bude zohľadňovaný aj v rámci anonymného recenzného postupu.
Bude zabezpečené, aby príspevok nebol recenzovaný kolegom z pracoviska,
podriadeným alebo nadriadeným vrátane osôb, riešiacich spoločný projekt.

Ďalšie informácie a požiadavky na príspevky je možné vyvodiť z recenzného formulára na
predložené články a recenzie.

