
INFORMÁCIE A POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV 
 
Redakcia prijíma a uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Za originalitu, 
odbornú i formálnu správnosť príspevku zodpovedá autor. V časopise nie je možné publikovať článok, 
ktorý už bol uverejnený v inom periodiku. Redakcia si vyhradzuje právo uverejnenia len pôvodných 
príspevkov, ktoré spĺňajú obsahové a všetky formálne náležitosti vedeckého článku a boli recenzentom 
odporúčané na publikovanie. 
 

POKYNY K PREDKLADANIU PRÍSPEVKOV  
 

 Príspevky sa predkladajú  
o jedenkrát elektronicky (e-mailom na adresu: edita.kulova@vsemvs.sk) a  
o v dvoch tlačených exemplároch na adresu redakcie časopisu Verejná správa 

a regionálny rozvoj: 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,  
Furdekova 16, 
851 04 Bratislava.  

 Príspevky je potrebné odovzdať vo formáte MS Word (2003 alebo staršom). Rozsah príspevku 
je limitovaný na max. 15 strán, pri recenziách a správach je rozsah limitovaný na max. 5 strán 
predpísaného formátu vrátane grafov, tabuliek a literatúry. 

 
POPLATKY ZA ZVEREJNENIE 

 

 Poplatok za uverejnenie príspevku pre externých prispievateľov je 50,- €. 

 Poplatok je potrebné zaplatiť až po akceptácii príspevku redakčnou radou časopisu.  

 Platbu uhrádzajte  
o na účet SK4011000000002624520927 
o s variabilným symbolom 200 
o do správy pre prijímateľa uveďte meno autora príspevku. 

 Doklad o úhrade je potrebné predložiť najneskôr do 31. mája pre júnové číslo alebo do 30. 
novembra pre decembrové číslo časopisu 

o buď elektronicky na edita.kulova@vsemvs.sk alebo  
o doporučenou poštou na adresu VŠEMvs. 

 Nie sme platcami DPH.  

 
PREHLÁSENIE O PÔVODNOSTI PRÍSPEVKU 
 

Spolu s príspevkom odovzdá autor prehlásenie o tom, že príspevok je originálny a nebol doteraz 

ponúknutý k publikovaniu inému vydavateľovi. 

 
ZÁKLADNÉ FORMÁTOVANIE 
 
NASTAVENIA STRANY:  

− Veľkosť papiera je A4. 
− Okraje stránky musia byť nastavené na 2 cm zo všetkých strán.  
− Musí sa zvoliť voľba zrkadlových okrajov. 
− Vzdialenosť záhlavia a päty od okraja stránky má byť 1,25 cm.  

 
TEXT: 

− Typ písma textu príspevku musí byť Arial s veľkosťou 10 bodov. 
− Riadkovanie 1,5. 
− Prvý riadok každého odseku má byť odsadený o hodnotu 0,8 cm.  
− Za každým odsekom je potrebné nastaviť medzeru 6 bodov.  
− Pred každým nadpisom je potrebné vynechať dva prázdne riadky a za každým nadpisom jeden 

voľný riadok. 
 
OBRÁZKY:  

− Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.  
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− Pred a za obrázkom sa vynecháva jeden voľný riadok.  
− Označenie obrázka sa musí začínať skratkou a číslom (Obr. 1), za ktorými sú dve medzery 

a nasleduje popis obrázka. 
− Skratky Obr. a číslo obrázka sú napísané tučnými písmenami.  

 
GRAFY:  

− Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.  
− Pred a za grafom sa vynecháva jeden voľný riadok.  
− Označenie grafu sa musí začínať slovom (Graf 1) a číslom, za ktorými sú dve medzery a 

nasleduje popis grafu.  
− Slová Graf a číslo grafu sú napísané tučnými písmenami.  
− Grafy je potrebné uviesť v Exceli, a to aj ako prílohu v elektronickej verzii k rukopisom.  

 
TABUĽKY:  

− Musia byť začlenené do textu článku s číslovaním.  
− Pred a za tabuľkou sa vynecháva jeden voľný riadok.  
− Označenie tabuľky sa musí začínať skratkou a číslom (Tab. 1), za ktorými sú dve medzery a 

nasleduje popis tabuľky.  
− Skratka Tab. a číslo tabuľky sú napísané tučnými písmenami.  
− Pod každým obrázkom, tabuľkou i grafom musí byť uvedený zdroj, z ktorého autor údaje čerpal. 

 
ROVNICE:  

− Musia byť napísané v editore rovníc Microsoft Equation, ktorý je súčasťou textového editora MS 
Word.  

− Matematické symboly je nutné písať aj vo vnútri textu pomocou editora rovníc. 
 
ANGLICKÝ NÁZOV A ABSTRAKT: 

− V každom príspevku musí byť uvedený anglický názov a abstrakt rozsahu 8 riadkov v anglickom 
jazyku.  

− Pod abstraktom je potrebné uviesť kľúčové slová (keywords) v angličtine (viď 
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php). 

 
LITERATÚRA:  

− Uvádzať v súlade s normou STN ISO 690 v abecednom poradí podľa vzoru uvedenom 
v šablóne.  

− Odvolania na literatúru sa označujú v texte metódou mena, dátumu a poradia v zozname 
literatúry tak, že na príslušnom mieste v texte sa do zátvoriek napíše meno autora, dátum 
publikovania dokumentu/ číslo podľa toho, ako sú tieto údaje uvedené abecednom profile v 
zozname literatúry; napr. (Kotler, 2001/14). 
 

RECENZOVANIE PRÍSPEVKOV  
 
Recenzovanie príspevkov zabezpečuje redakčná rada. Recenzné konanie voči autorovi príspevku je 
anonymné.  

 
Príspevky nie sú honorované. 

 
 
 

 

 
 


