
 

 

 

Publikačná etika časopisu MESTO A DEJINY 
 
 

 
 
Zásady publikovania v časopise Mesto a dejiny sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom 
publikačnej praxe, ktorý je definovaný a ukotvený medzinárodným fórom Comitee on 
publication ethics (COPE): 
http://publicationethics.org/resources/guidelines  
http://publicationethics.org/resources/code-conduct. 

 
1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. Týka sa to 

profesionálnej príslušnosti (adresa pracoviska, kontakt na autora), osobných 
údajov ako aj prípadných zdrojov finančnej podpory a údajov o projekte, 
z riešenia ktorého  príspevok vznikol. 

2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku. 
3. Plagiátorstvo či využívanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné a je 

v hrubom rozpore s publikačnou etikou a dobrou vedeckou praxou. 
4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre 

autorov, týkajúce sa charakteru, zamerania a technickej stránky príspevku. 
5. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce 

v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.). 
6. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom, zameraním 

a epistemologickým poslaním časopisu Mesto a dejiny. 
7. Autori sa zaväzujú, že podaný príspevok je originálnym, pôvodným dielom, a že 

nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný, prípadne sa nenachádza 
v recenznom konaní v inom časopise. 

8. Ak text už bol pred podaním publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho dôsledné 
prepracovanie či doplnenie. 

9. Prepracovaný či doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, 
zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v poznaní. 

10.  Autori sú počas recenzného konania povinní komunikovať a spolupracovať 
s redakciou a redakčnou radou. 

11. Ak autori zistia nedostatky či vážnejšie pochybenia v príspevku, sú o tom povinní 
informovať redakciu časopisu a nezávisle na priebehu recenzného konania tieto 
chyby odstrániť. 

12. Autori sú povinní upraviť svoj text podľa recenzných posudkov a poslať ho 
redakcii v stanovenom termíne spolu so sprievodným listom (cover letter), 
v ktorom popíšu vykonané zmeny. 

13. Ak sa autori nestotožňujú s výhradami recenzentov, musia svoje dôvody uviesť 
v sprievodnom liste. 
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