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ANODOS. Studies of the Ancient World a ANODOS–Supplementum sú recenzované 
cudzojazyčné zborníky s dlhoročnou tradíciou, vydávané Katedrou klasickej archeológie 
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od roku 2001. Sú zamerané na dejiny a 
materiálnu kultúru antického sveta a priľahlých oblastí. Zverejňujú sa v nich príspevky o 
najnovších výsledkoch bádania v širšej oblasti klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie 
v chronologickom rámci od doby bronzovej do neskorej antiky. 

Vydavatelia a Redakčná rada si uvedomujú potrebu integrity vedeckých publikácií a 
dodržiavania etických zásad pri vedeckom bádaní a publikovaní. Preberajú zodpovednosť za 
kvalitu a originalitu publikovaného obsahu, ako aj za dodržiavanie etických princípov. Dbajú 
na to, aby boli v zborníkoch zverejňované autorizované pôvodné vedecké práce, prijímajú 
opatrenia na predchádzanie plagiátorstva, pričom očakávajú rovnaké konanie aj od autorov a 
recenzentov. Vydavatelia a Redakčná rada podporujú slobodu vedeckého vyjadrovania a 
vedeckú diskusiu.  

Nižšie uvedené zásady vychádzajú z pravidiel Committee on Publication Ethics (COPE): 
http://publicationethics.org/resources/guidelines (dostupné 17.2.2021) 
a publikačných zásad  Publishing ethics resource (PERK) spoločnosti Elsevier: 
https://www.elsevier.com/editors/perk 
 
Autor/autorka/autorský kolektív sa pri písaní príspevku riadi Pokynmi na úpravu rukopisov 
→. Zodpovedá za správnosť a presnosť všetkých údajov, vrátane zdrojov prevzatých 
a upravených ilustrácií. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej 
práce v príslušnej kategórii. Odovzdané rukopisy musia vychádzať z pôvodného, doposiaľ 
nepublikovaného výskumu. Ak text už bol pred podaním publikovaný, vyžaduje sa od 
autora/autorky/autorského kolektívu jeho dôsledné prepracovanie či doplnenie. Prepracovaný 
či doplnený text musí obsahovať vyjadrenie posunu v poznaní a odkaz na pôvodný príspevok. 
Plagiátorstvo vo všetkých formách, viacnásobné alebo nadbytočné publikovanie, manipulácia 
s údajmi predstavujú závažné etické zlyhania a považujú sa za vedecký podvod. Ak 
autor/autorka/autorský kolektív zistí nedostatky či vážnejšie pochybenia v príspevku, je 
povinný informovať redakciu a nezávisle na priebehu recenzného konania tieto chyby 
odstrániť. Redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť rukopis, ktorý nespĺňa formálne 
náležitosti, obsahovo nezodpovedá zameraniu zborníka, alebo ak sa zistia závažné pochybenia 
voči publikačnej etike.  

 

 

 


