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Uverejnenie a autorské práva
Na uverejnenie sa prijímajú iba pôvodné články.
Pôvodnosť článku garantuje autor. Autori
podávajúci články na zverejnenie zaručujú, že práca
neporušuje žiadne z existujúcich autorských práv
vydavateľa. O tejto skutočnosti ubezpečujú
vydavateľa prehlásením. Pripomienky môžu byť
posielané na adresu redakčnej rady.
Formulár je dostupný na adrese:
http://www.qip-journal.eu

Submitting and Copyright
Only the originals that have not been submitted for
publication can be accepted. The author guarantees the
originality of the paper. Authors submitting articles for
publication warrant that the work is not an
infringement of any existing copyright and will
indemnify the publisher against any breach of such
warranty by statement. Submissions should be sent to
address of editorial board.
Template is available on address:
http://www.qip-journal.eu

Proces posudzovania
Článok bez udania mena autora posudzujú dvaja
oponenti – členovia redakčnej rady.

Review process
In the double-blind review process information which
identifies the authors is removed from the paper, and it
is sent to at least two reviewers – members of editorial
board.

Kritériá posudzovania
Aktuálnosť
problematiky
z
praktického
a teoretického hľadiska.
Originálnosť riešenia a prínos pre teóriu a prax.
Nadväznosť na súčasnú svetovú literatúru.
Oprávnenosť a správnosť argumentácie a jej
podpora dôkazmi.
Štruktúra článku v zmysle členenia do kapitol a
nadväznosti medzi nimi.
Jasnosť a presvedčivosť záverov.
Požiadavky na rukopis
Články môžu byť napísané v slovenčine, češtine
alebo v angličtine. Musia mať abstrakt v rozsahu
maximálne 0,5 A4 v anglickom aj slovenskom
jazyku. Pred abstraktom treba uviesť kľúčové slová
v angličtine aj slovenčine.
Odkazy na iné publikácie musia byť v Harvardskom
štýle. Musia obsahovať všetky bibliografické detaily.
Relevantné práce uvedené v texte musia byť
dôsledné citované a uvedené v bibliografii. Pri
všetkých uvedených cudzích obrázkoch musia byť
napísané mená pôvodných autorov.
Metodika výskumu musí byť jasne opísaná
v samostatnom odstavci nasledujúcom za úvodom.
Na konci článku majú byť uvedené údaje o autorovi
v rozsahu max 50 slov. Môže byť zaslaná aj
autorova fotografia.
Čistopis článku (maximálne na 15-tich stranách
formátu A4, vrátane obrázkov, tabuliek a referencií)
v elektronickej podobe vo formáte, ktorý nájdete na
http://www.qip-journal.eu, je potrebné zaslať na
adresu: editor@qip-journal.eu

Criteria for reviewing
Problematic recency from theoretic and practice view.
Solution originality and addition to theory and praxis.
Knot to contemporary world literature.
Reasoning competence and accuracy with its evidence
support.
Article structure in terms of chapter segmentation and
reference between them.
Summary clarity and convincingness.
Manuscript requirement
Articles can be written in Slovak, Czech or English. They
must contain abstracts not longer than half a page of A4
size in English or Slovak. Immediately before the
abstract, key words in English and Slovak should be
presented.
The references to the other publication should be
complete and in Harvard style. They should contain full
bibliographical details.
The relevant works that are referred to in the text must
be consistently quoted and included in the bibliography.
With all figures borrowed from other authors, the
authors’ names should be listed in figure legends.
The research methodology should be clearly described
under a separate heading consecutive to introduction.
The information about the author, 50 words maximum,
might be given at the end of the article and the author’s
photograph can be enclosed too.
A hard copy of the original (no more than 15 pages of
A4 size including figures, tables, and references)
electronically in format, which could be found on
http://www.qip-journal.eu have to be sent on journal
editorial office address: editor@qip-journal.eu

ISSN 1335-1745

