V záujme kvality obsahu, skladby i žánrovej pestrosti si dovoľujeme požiadať,
aby autori rukopisov dodržiavali tieto pokyny:
1. Rukopis posielajte (výlučne v editore MS Word) na e-mailovú adresu:
statapravo@post.sk.
2. Rozsah rukopisov:
a) štúdie v rozsahu 20 normovaných strán,
b) články v rozsahu 5 – 10 nstr.,
c) informácie do 5 nstr.,
d) recenzie do 5 nstr.
Iný rozsah je potrebné vopred dohodnúť so zostavovateľom, príp. redaktorom
časopisu.
3. Pri konečnom spracovaní používajte výlučne font Times New Roman CE, písmo
veľkosti 12 pt, pri riadkovaní 1,5 , okraje zľava aj sprava po 2,5 cm, zhora aj zdola
po 3 cm.
4. Rukopis má obsahovať názov článku, krstné meno a priezvisko autora (s pozn. * pod
čiarou s uvedením titulov a pracovným zaradením na pracovisku), abstrakt, ktorý
musí obsahovať názov štúdie alebo článku v rozsahu max. 15 riadkov, kľúčové
slová max. 10 slov, nasleduje názov článku v AJ, abstrakt v AJ, kľúčové slová v
AJ, citovanie literatúry žiadame realizovať prostredníctvom poznámky pod čiarou.
V závere článku žiadame uviesť zoznam použitej literatúry v abecednom poradí.
5. Štúdie a články požadujeme štruktúrovať:
a) abstrakt, kľúčové slová,
b) úvod s naznačením problematiky,
c) rozbor problematiky podľa zvolenej metodológie,
d) záver.
6. K materiálom vždy uveďte presnú adresu bydliska, tel. kontakt, pracovisko a pracovné
zaradenie (funkciu).
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Vyberáme z obsahu
The Direct Exercise of State Power by Means of Referendum
under the Slovak Republic Conditions
Predpoklady a podmienky vzniku ČSFR a jej rozdelenie bez
referenda (K 50. výročiu vzniku ČSFR a k 25. výročiu vzniku
samostatnej SR)

Prosíme autorov, aby dôrazne rešpektovali pokyny na úpravu a formu článkov.
Rukopisy, ktoré nebudú spĺňať formálne požiadavky, nemôžu byť zaradené na
publikovanie.
Je potrebné dodať, že vzhľadom na kapacitné možnosti je počet publikovaných
príspevkov limitovaný. O zaradení, či prípadnom nezaradení príspevku budú autori
včas informovaní. Autorský honorár sa nevypláca. Autorom publikovaných príspevkov
bude zaslané aktuálne číslo časopisu so zverejneným príspevkom.
Na tvorbe časopisu sa môžete podieľať aj ako recenzent. V prípade záujmu nás
kontaktujte prostredníctvom e-mailového kontaktu: statapravo@post.sk.
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