Pokyny pre autorov
-

-

príspevky spolu s anglickým abstraktom poslať vydavateľovi do stanoveného
termínu
text vo formáte .doc, alebo .docx obrázky .jpeg, .tiff.
rozsah textu príspevku:
Štúdie (odporúčaný rozsah do 54 000 znakov (30 NS) vrátane medzier a zoznamu
použitej literatúry).
Materiálové štúdie alebo Malé pramenné edície (odporúčaný rozsah do 54 000
znakov (30 NS) vrátane medzier a zoznamu použitej literatúry).
Recenzie (odporúčaný rozsah do 9 000 znakov (5 NS) vrátane medzier).
Rozhovory (odporúčaný rozsah do 10 000 znakov (5,5 NS) vrátane medzier).
Správy, Ohlasy a diskusie (odporúčaný rozsah do 5 400 znakov (3NS) vrátane
medzier).
Abstrakt v anglickom jazyku (a v slovenskom jazyku, ak nie je príspevok
napísaný v anglickom jazyku) (800 – 1 000 slov, nie znakov).
údaje o autorovi: meno, titul, zamestnanie, adresa, e-mail, telefonický kontakt

Písmo Font: Times New Roman alebo Arial. Veľkosť písma: 12, v poznámkach pod čiarou
10. Riadkovanie: 1,5. Do textu nevkladať hlavičky a päty strán, rovnako ani čísla strán.
Obrázky: Veľkosť min. 300 dpi, resp. viac ako 450 kB. Obrázky nevkladať do textového
súboru. Umiestnenie obrázkov označiť v texte. Popisy k obrázkom uviesť v závere príspevku.
Označenie tabuľky: Tab. 1: Názov tabuľky (nad tabuľkou). Označenie grafického objektu:
Obr. 1: názov obrázku (nad obrázkom).
K príspevku pripojiť kľúčové slová, min 5, max. 7 slov, veľkým písmenom, za každým
slovom bodka.
Zoznam literatúry uviesť na konci príspevku.
Dodržiavať zásady STN ISO 690 a ISO 690-2. Niektoré interpunkčné znamienka sa v
odkazoch používajú odlišne od pravidiel slovenského pravopisu.
V texte je možné používať bold a italic písmo.
Odseky oddeľovať tlačidlom enter, nie pomocou medzerníka.

Autor príspevku je zodpovedný za štylistickú, gramatickú a vecnú správnosť príspevku.
Zároveň zodpovedá za pôvodnosť materiálov a podkladov a ich legálnosť. Nedodržanie
uvedených pokynov, ako aj citovania môže byť dôvodom pre neuverejnenie príspevku.

Citovanie
Používať funkciu Poznámka pod čiarou, na konci strany. Prvá citácia na autora sa uvádza
celá podľa príkladov uvedených nižšie okrem ISBN (nie je potrebné uvádzať) a strana –
uviesť konkrétnu stranu, z ktorej je text citovaný (v zozname literatúry sa uvádza celkový
počet strán publikácie). Každá ďalšia citácia toho istého diela sa uvádza v skrátenej forme:
MENO AUTORA – NÁZOV PUBLIKÁCIE – CITOVANÁ STRANA.
Nepoužívať skratky a odkazy typu: tamtiež; tamže; ref.; ibidem; ibd.; a podobne,... Odkaz je
potrebné znovu uviesť v skrátenej forme celý.
Odkaz na monografiu (1 – 3 autori):
1
KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, s. 56.
2
PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953.
Bratislava : Veda, 1997, 311 s. ISBN.
Pozn.: dve alebo tri mená sa navzájom oddeľujú spojovníkom s medzerami po oboch stranách
spojovníka.
Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):
3
HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva : Víťazstvá a prehry.
Bratislava : Družstevná únia SR, 1995, s. 201 - 202.
Pozn: čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom.
Odkaz na zborník ako celok:
4
BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko v politickom systéme Československa: Materiály z
vedeckého sympózia Častá 11. – 13. novembra 1991. Bratislava : Historický ústav SAV,
1992, 99 s.
Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie
diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedecký redaktori, editori,
prekladatelia...) sa uvádzajú za názvom.
5
Slovenská veda: zborník zo 14. medzinárodnej konferencie. Ed. Elena Nedorostová.
Bratislava : Veda, 2001, 248 s.
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
6
MICHÁLEK, Slavomír. Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 – 1945. In
PEKNÍK, Miroslav (ed.). Milan Hodža štátnik a politik. Bratislava : Veda, 2002, s. 301-317.
ISBN.
Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
7
KOVÁČ, Dušan. Popoluška slovenskej historiografie – vlastné dejiny. In Historický časopis,
2004, roč. 52, č. 2, s. 233-244. ISSN.
Odkaz na elektronický zdroj:
10
KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii.
In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s.
136-139. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>[Cit.: 20.
augusta 2020]

Odkaz na archívny prameň:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Slovenský národný archív (ďalej
SNA), fond (ďalej f.) Povereníctvo informácií a osvety (ďalej PIO), kartón (ďalej k.), č. j.
785.
Všeobecné poznámky:
- Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame:
b. m., b. r., b. v.
- V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k
príslušnému miestu vydania: Praha: Argo; Bratislava: Concordia, 1999.
- Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou
a medzerou: Bratislava; Martin : Osveta, 1956.
- Údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po
údaj o rozsahu. Preklad názvu sa môže pripojiť v hranatých zátvorkách.
- Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa
uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné
uvádzať okrem strán aj číslo.

