Ako posielať texty..
Na uverejnenie v bezpečnostnom časopise ALARM security magazín prijímame príspevky písané
elektronicky, podpísané celým menom autora s uvedením celej adresy a telefónneho čísla. Príspevky
napísané rukou a nepodpísané anonymy, príspevky vulgárne, urážlivé a v rozpore so zákonmi,
vyhláškami, dobrými mravmi alebo príspevky poškodzujúce dobré meno a záujmy vydavateľa nebudú
uverejnené. Redakcia nemôže overovať všetky fakty uvedené v príspevkoch a inzerátoch . Za
pravdivosť, vecnú správnosť a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor. Z dlhších príspevkov si redakcia
vyhradzuje právo vyberať najpodstatnejšie myšlienky, obsah krátiť a tiež právo k príspevkom zaradiť
redakčnú poznámku alebo poznámku odborného lektora . Pretlač článkov je povolená iba so
súhlasom redakcie a pri zachovaní autorských práv . Článok pred uverejnením posielame na
schválenie autorovi.
Posúdenie a prijímanie príspevkov
K zaslaným príspevkom nepíšeme z objektívnych dôvodov (technických, časových) posudky.
Takisto nemôže potvrdiť vopred, v ktorom čísle bude príspevok uverejnený alebo či bude uverejnený.
Nevyžiadane príspevky nevraciame. V prípade neuverejnenia sme povinní vrátiť iba tie, ktorých
napísanie sme si s autorom dohovorili alebo objednali (teda vyžiadali). Nevraciame príspevky, ktoré
sme si od autora nevyžiadali .
Ako písať text
Prijímame prednostne príspevky písané vo formáte Word, zasielané elektronickou poštou. Text
prosím neformátujte . Vyznačte len text malým a veľkým písmom a časti písané obyčajne, boldom
alebo kurzívou. Nevyznačujte písmo farebne, tieňované alebo inak deformované. Ak pridávate
obrázky, grafy, tabuľky alebo fotografie, nezalamujte ich do textu, ale priložte ako samostatné
súbory. V texte vyznačte miesto, kam obrázok či tabuľka patrí.
Tabuľky, grafy, obrázky
Tabuľky dodávajte najlepšie vo formáte Excel (.xls), pokiaľ možno s čo najjednoduchšou úpravou
bez aplikácie vzorcov a prepojenia buniek . Obrázky prijímame v elektronickej podobe (najlepšie vo
formáte JPG alebo TIFF). Minimálne rozlíšenie obrázka by malo byť 300-600 Dpi . Čo obrázok alebo
tabuľka, to samostatný zrozumiteľne pomenovaný súbor . Ak pridávate do grafu popisky-odkazy,
nepíšte ich priamo do grafu, najlepšie je napísať text odkazu pod článok na koniec textu. Pri každom
obrázku uveďte názov a číslo obrázka. Pod týmto číslom na koniec textu článku urobte popis obrázka
a meno autora.
Honorovanie
Redakcia si vyhradzuje právo rozhodnúť o udelení honoráru aj o jeho výške. Dĺžka článku či veľkosť
fotografie je iba jedným z kritérií. Redakcia zohľadní unikátnosť, ojedinelosť, prínos alebo aj
obtiažnosť získania materiálov

