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Štatút
zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
HISTORICA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Vedecký zborník HISTORICA je printová a elektronická seriálová publikácia, ktorú vydáva
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, P.O.BOX 32, SK – 814 99
Bratislava.
2. Zborník je recenzovaný a vychádza s minimálne ročnou periodicitou.
Článok 2
Profil a zameranie
1. Poslaním zborníka je systematicky prezentovať poznatky a výskumy z oblasti slovenských
dejín, všeobecných dejín, archívnictva, pomocných vied historických a príbuzných disciplín
a vedných odborov.
2. Zborník publikuje/sprostredkúva pôvodné autorské štúdie, odborné články, ako aj recenzie
odborných a vedeckých publikácií.
Článok 3
Redakčná rada zborníka
1. Redakčná rada je vedeckým a odborným garantom zborníka. Tvoria ju zástupcovia Katedry
archívnictva a PVH, Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných dejín, ktorých
vymenúva prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UK, na
návrh týchto katedier.
2. Personálne zloženie redakčnej rady je zverejnené na webovom sídle zborníka, je uvedené v
každom čísle zborníka. Členstvo v redakčnej rade sa končí písomným vzdaním sa člena,
úmrtím člena, alebo odvolaním zo strany katedry, ktorá daného člena navrhla.
3. Zasadnutie redakčnej rady vedie predseda redakčnej rady alebo ním poverený člen redakčnej
rady. Na zasadnutí redakčnej rady sa zúčastňujú aj členovia redakcie, pričom majú právo
poradného hlasu.
4. Predsedu si redakčná rada volí zo svojho stredu na svojom zasadnutí. Funkčné obdobie
predsedu redakčnej rady je päť rokov. Predčasné ukončenie funkcie predsedu redakčnej rady
je možné z analogických dôvodov ako v prípade skončenia členstva v redakčnej rade.
5. Redakčná rada sa schádza aspoň jedenkrát pred vydaním každého čísla. Pred schvaľovaním
finálnej podoby čísla musia byť členovia redakčnej rady oboznámení s obsahom všetkých
doručených príspevkov a recenzných posudkov.
6. Redakčná rada hlasuje o schválení konečnej podoby každého čísla časopisu najneskôr do
týždňa od doručenia návrhu, ktorý vypracovala redakcia. Aby mohlo byť číslo vydané, musí
byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov členov redakčnej rady. Rovnakým spôsobom sa
hlasuje aj o iných návrhoch.
7. Členovia redakčnej rady majú právo podávať návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu
celkovej kvality zborníka.
8. Členstvo vo redakčnej rade je čestné a nezastupiteľné.
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Článok 4
Redakčný kruh zborníka
1. Redakčný kruh je poradným a pomocným orgánom zborníka. Tvoria ju nominanti – uznávaní
odborníci Katedry archívnictva a PVH, Katedry slovenských dejín a Katedry všeobecných
dejín, ktorých vymenúva prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium Filozofickej
fakulty UK na návrh týchto katedier.
2. Personálne zloženie redakčného kruhu je zverejnené na webovom sídle zborníka, zároveň je
uvedené v každom čísle zborníka. Členstvo v redakčnom kruhu sa končí písomným vzdaním
sa člena, úmrtím člena, alebo odvolaním zo strany katedry, ktorá daného člena navrhla.
3. Redakčný kruh napomáha pri recenznom a ďalšom posudzovaní príspevkov.
4. Členovia redakčného kruhu majú právo podávať návrhy na opatrenia smerujúce k zvýšeniu
celkovej kvality zborníka.
5. Členstvo v redakčnom kruhu je čestné a nezastupiteľné.
Článok 5
Redakcia zborníka
1. Redakcia je výkonným orgánom zborníka. Tvoria ju traja menovaní pracovníci katedier
uvedených v Čl. 3, ods. 1 v paritnom zastúpení. V osobitných prípadoch sa redakcia na žiadosť
niektorej z katedier rozširuje o ďalšieho redaktora.
2. Redakcia je zodpovedná za vlastnú tvorbu, formálnu a grafickú podobu zborníka. Prijíma
príspevky a posudzuje splnenie základných kritérií, navrhuje a postupuje príspevky
recenzentom. Rozdeľuje prijaté príspevky a navrhuje poradie príspevkov. Návrh predkladá
redakčnej rade, ktorá ďalej postupuje podľa článku 7.
3. Redakcia zabezpečuje potrebné administratívne úkony s vydávaním zborníka ako aj so
zasadnutiami redakčnej rady a redakčného kruhu.
4. Redakcia zvoláva zasadnutia redakčnej rady a redakčného kruhu.
5. Redakcia pripravuje štatút zborníka a jeho zmeny.
6. Redakcia spolu s predsedom redakčnej rady časopisu zodpovedajú za vydávanie zborníka
a jeho potrebnú kvalitu.
7. Členstvo v redakcií je nezastupiteľné.
Článok 6
Príjem príspevkov
1. Autori/autorky posielajú príspevky upravené po formálnej stránke podľa pokynov
uverejnených v prílohách tohto štatútu a na webovom sídle zborníka.
2. Autor/autorka zaslaním prihlášky príspevku a odovzdaním príspevku preberá zodpovednosť
za to, že uverejnením príspevku nedôjde k porušeniu platných právnych predpisov,
predovšetkým z oblasti autorského práva.
3. Za jazykovú správnosť príspevkov zodpovedajú autori/autorky.
4. Autori /autorky zasielajú príspevky v požadovanej forme a prihlášku príspevku na e-mailovú
adresu historica@fphil.uniba.sk
5. Termín uzávierky prijímania príspevkov do čísla zborníka je stanovený redakciou a vždy včas
zverejnený spoločne s výzvou na zasielanie príspevkov na webovom sídle zborníka.
Článok 7
Recenzný proces a výber príspevkov na publikovanie
1. Pred zaradením textu do recenzného konania redakcia posúdi, či text spĺňa základné kritériá
publikovania v zborníku. Príspevky, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti, jazykové a
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štylistické požiadavky, alebo ktorých tematické zameranie nie je v súlade so zameraním
zborníka, redakcia môže odmietnuť, vyžiadať si ich prepracovanie, resp. doplnenie alebo ich
riadne postúpiť recenzentom.
Po postúpení príspevku bude vypracovaný recenzný posudok podľa formulára v prílohe, na
základe ktorého redakčná rada rozhodne o jej prijatí alebo neprijatí na publikovanie. O
vypracovanie písomného posudku žiada nezávislých recenzentov/recenzentky redakcia
zborníka a určuje aj termín jeho odovzdania, ktorý je spravidla desať dní od doručenia textu.
Recenzent/recenzentka je povinný v recenznom posudku riadne zdôvodniť svoje
odporúčanie, uverejniť, resp. neuverejniť recenzovaný text. Zdôvodnenie
recenzenta/recenzentky je záväzné pre redakciu; redakčná rada ako odborný garant zborníka
má právo veta. Na základe vypracovaných recenzných posudkov postupuje redakcia
nasledovne:
a) ak recenzent/ recenzentka odporučí text publikovať – príspevok bude prijatý na
publikovanie,
b) ak recenzent/recenzentka odporučí text zamietnuť – príspevok bude zamietnutý a nebude
publikovaný,
c) ak recenzent/recenzentka odporučí text modifikovať – autor/autorka bude požiadaný o
prepracovanie a upravený príspevok bude následne opätovne posúdená pôvodným
recenzentom/recenzentkou.
O výsledku recenzného procesu a rozhodnutí redakcie, resp. redakčnej rady bude
autor/autorka informovaný.
Recenzovanie príspevkov nie je honorované.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Vydavateľ môže rozhodnúť o ukončení vydávania zborníka; v tomto prípade verejne vyhlási
ukončenie vydávania zborníka.
2. Tento štatút prerokovala redakcia zborníka a schválil a vydal ho prodekan pre vedecký
výskum a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.
dňa 16.05.2016 pod číslom RMV 5529/2016 P I/1.
3. Zmeny tohto štatútu je oprávnený vykonávať prodekan pre vedecký výskum a doktorandské
štúdium Filozofickej fakulty UK po ich prerokovaní s redakciou zborníka.
4. Tento štatút nadobúda účinnosť a vstupuje do platnosti dňa 16.05.2016.

PRÍLOHY:
1. Pokyny pre autorov
2. Prihláška príspevku
3. Formulár pre recenzenta
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