Pokyny pre autorov HTI (HISTORIA ET THEORIA IURIS)

Termín pre odovzdanie príspevkov je vždy 15. apríla a 15. októbra kalendárneho roka.
Pri posielaní rukopisov do redakcie je potrebné dodržať tieto pokyny:
Rukopisy posielať v elektronickej podobe výlučne v editore Microsoft Word na e-mailovú
adresu: hti.casopis@gmail.com.
Šablóna – pri zostavovaní príspevku použite nasledujúcu šablónu.

Názov príspevku
Meno a priezvisko autora bez titulov
Názov vysielajúcej organizácie (napr.: Názov univerzity, Názov fakulty)
Abstrakt: Abstrakt v slovenskom alebo v českom jazyku a zároveň v anglickom jazyku na
desať až pätnásť riadkov na samostatnej strane. K abstraktu pripojte bibliografický riadok
časopisu napr. HISTORIA ET THEORIA IURIS, roč.2, 2010, č. 3, s.(číslo strany doplní
redakcia)
Kľúčové slová: Kľúčové slová v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku a zároveň
v anglickom jazyku.
Samotný príspevok

Formát príspevku
Prosím, akceptujte tieto pravidlá: šablóna má formát B5 (šírka 176 x výška 250 mm).
Okraje majú: 20 mm ľavý, 15 mm pravý, 20 mm horný a 15 mm spodným okrajom. Odseky v
rámci odstavca (resp. kapitoly alebo podkapitoly) navzájom neoddeľujte. Prvý riadok odseku
odsaďte vždy o 10 mm od okraju. Odstavce (resp. kapitoly a podkapitoly) sa oddeľujú jedným
riadkom. Prosím, nemeňte nastavenie tejto šablóny, vzhľad odsekov, formátovanie kapitol a
podkapitol a ani písmo.
Písmo a riadkovanie
. Rozsah príspevku je stanovený na 10 - 15 rukopisných strán. Používajte výhradne
písmo typu "Times New Roman", a to veľkosti 12 so zarovnaním podľa okrajov,
v poznámkach pod čiarou Times New Roman 10. Iba písmo v názve príspevku má veľkosť
13. Rukopisy treba písať podľa normy pre úpravu rukopisov (30 riadkov po 60 znakoch vrátane medzier - na jednej strane, Times New Roman 12,). Nedeľte slová na konci riadku

a nečíslujte strany. Iba pri názve vysielajúcej organizácie, tabuľkách a okrajoch je zarovnanie
na stred (resp. je možné centrovať). V texte môžete používať písmo typu tučné, kurzíva a
podčiarknuté. Riadkovanie celého príspevku musí byť jednoduché. Názvy kapitol
a podkapitol sú vždy tučným písmom a číslované (veľkosť písma zostáva 12). Názov kapitoly
má byť veľkými písmenami.
Články treba prehľadne členiť podľa charakteru spracúvanej problematiky a zachovať
nasledovnú štruktúru: úvod, rozbor problematiky, závery.
Citácie a poznámky uvádzať pomocou programu Microsoft Word pod čiaru na príslušnej
strane pod seba a číslovať od 1-x, pritom číslo poznámky písať ako index. Pri citovaní
bibliografických údajov sa vychádza z normy ISO 690. Odporúčame nasledujúce vzory citácií
v poznámkach pod čiarou: MALÝ, Karel – SIVÁK, Florián. Dejiny štátu a práva v Česko Slovensku do roku 1918. Bratislava : Obzor, 1992, s. 206., resp. OVEČKOVÁ, Oľga. Vzťah
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty
obchodného záväzkového práva. Právny obzor, 91, 2008, č. 4, s. 251-252. V úvodných
číslach HTI sa budú rešpektovať aj iné podoby citovania, pokiaľ sú v súlade s uvedenou
normou. Odporúčame prečítať si metodické usmernenie pre písanie odborných textov
zverejnené v druhom čísle HTI:
LICHNEROVÁ, Lucia. Problematika citovania
a odkazovania na klasické dokumenty: zásady a najčastejšie problémy. HISTORIA ET
THEORIA IURIS, 2009, roč. 1, č. 2, s 7 - 22. Je k dispozícii aj na www.pravnedejiny.sk.
V prípade, že ste skoncipovali Váš príspevok ako súčasť vedeckého projektu, uveďte to
formou poznámky pod čiarou umiestnenou hneď za názvom príspevku.
Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko so všetkými titulmi
e-mail
Názov pôsobiska
Adresa - ulica
PSČ Mesto
Štát

