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Procedures and timeline of the editorial process [in Slovak]: 
Podmienky a postup publikačného konania:

Texty autorov sú prijímané do posúdenia v redakčnej rade časopisu 
priebežne. Snažíme sa udržať vysokú odbornú úroveň publikovaných článkov, 
preto texty predkladáme do funkčného, niekolkostupňového recenzného procesu 
(vnútorné hodnotenie realizuje tematický redaktor časopisu, externé hodnotenie 
nezávislí externí recenzenti). Postup publikovania v redakčnom konaní v Religious 
and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education 
pozostáva z troch fáz.

Po prvé -  fáza výberu (rozhodnutie o publikovaní ÁNO/NIE), ak je počia- 
točné rozhodnutie kladné (ÁNO), nasleduje spresnenie (napr. jazykové) vybraného 
textu. Predbežné rozhodnutie (ÁNO/NIE) sa oznamuje autorovi približne do jed- 
ného mesiaca odo dňa, keď redakcia tento text obdržala. Ide o dóležité rozhodnutie 
pre autora o prijatí textu do externého recenzného konania (ÁNO) alebo o neprijatí 
textu z dôvodov formálnych chýb (NIE). V tejto prvej fáze sa hodnotí splnenie 
kritéria zverejnenia podla profilu časopisu a požiadaviek technických (formálnych) 
noriem. Tematický redaktor po prečítaní ponúkaného autorského textu (článku) 
odporúča text na zverejnenie vydavatelovi (rozhodnutie ÁNO) alebo ho odmietne 
(rozhodnutie NIE).

Po druhé -  v ďalšej fáze recenzie sa odporúčaný text po zakódovaní ako 
anonymný odosiela nezávislému (prvému) externému recenzentovi (špecialistovi v 
danom odbore). Autor textu v priebehu troch mesiacov obdrží konečné rozhodnutie 
týkajúce sa ponúkaného textu na publikovanie. Negatívne rozhodnutie (NIE) -  v 
prípade odmietnutia textu redakciou -  obsahuje stručnú, schematickú, obsahovú 
analýzu textu (indikáciu slabých stránok a redakčných dôvodov). Pozitívne roz
hodnutie (ÁNO) -  v prípade prijatia textu redakciou -  opät’ obsahuje stručnú, 
schematickú, obsahovú a formálnu analýzu textu (uvedenie silných stránok, poprí- 
pade návrhy na zmeny a doplnenie). Zasielanie recenzií sprostredkováva šéfredak
tor, na ktorého sa autori móžu obracať s otázkami, pochybnosťami, návrhmi, pria- 
niami, žiadosťami, ponukami atď.: (e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl nebo 
marek.mariusz.tytko[at]gmail.com). Autor textu má právo obrátiť sa s otázkami na 
externého recenzenta a ponúknuť modifikovanú (novú) verziu svojho textu.
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Po tretie -  v tretej fáze sa zaslaný a zredigovaný autorský text stáva neod- 
delitel’nou súčasťou nového čísla časopisu Religious and Sacred Poetry : An Inter
national Quarterly of Religion, Culture and Education, ktorý navrhuje a pripravuje 
redakčný kolektiv. V tretej fáze posudzovania obsahu celého čísla zohráva dóležitú 
úlohu druhý externý recenzent -  hlavný redaktor daného čísla, ktorý hodnotí každé 
vydanie časopisu ako celok. Eventuálne pripomienky externého recenzenta obdržia 
v tretej fáze všetci autori, ktorých texty boli prijaté, a pretože vstupujú do daného 
čísla časopisu, mali by sa s týmito návrhmi vyrovnať (napr. príjmu ich alebo od- 
mietnu), čo je podmienkou zverejnenia textu v danom čísle.

Cielom trojfázového postupu v publikačnom konaní a externého recen- 
zovania je vecné, formálne, jazykové, redakčné zlepšenie každého z textov a vytvá- 
renie každého čísla časopisu ako integrálneho celku.

Procesu podvojného slepého (anonymného) externého recenzovania 
(double-blind review process) podliehajú texty ponúkané na publikovanie 
v časopise: a) disertácie (texty s objemom väčším než asi 1 vydavatelský hárok; 
prijímame ich zriedka), b) vedecké články (asi 0,5-1 vydavatelského hárku; prijí- 
mame ich s najvyššou prioritou), c) vedecké správy (cca 0,25-0,5 vydavatelského 
hárku, ale zvyčajne asi 0,5 vydavatelského hárku), d) správy o výskume (menej 
ako 0,25 vydavatelského hárku).

Predmetom externého hodnotenia nie sú: úvody (redakčné úvody, zvyčaj
ne 0,25 vydavatelského hárku), b) recenzie odborných kníh a dalších diel (text 
približne 0,25 vydavatelského hárku), c) bibliografické prehlady, d) pramenné 
materiály, e) iné materiály. Pod pojmom vydavatelský hárok sa rozumie počet 39 
600 znakov textu, t. j. 22 strán normalizovaného textu (22 strán x 30 riadkov x 60 
znakov v riadku, počítajúc všetky znaky v celom texte s medzerami v hlavnom 
texte, poznámkami pod čiarou, bibliografiou, summary, key words atď.).

Mená autorov, ktorých texty osobitne vynikajú vysokou úrovňou, redakcia 
inzeruje na prednej strane obálky (na hlavnej stránke časopisu).
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Marek Mariusz Tytko

[Šéfredaktor]

(Preložila Ivica Hajdučeková)

246

http://www.religious-and-sacred-poetry.info

