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Zborník HISTORICA – Pokyny pre autorov 

 

Náležitosti príspevku: 
Každý príspevok musí obsahovať nasledujúce súčasti, resp. sa musí riadiť podľa nižšie 
uvedených doporučení. 
 
A) Názov príspevku 
(v slovenčine, pokiaľ možno stručný, na jeden riadok) 
Povinné je aj uvedenie názvu príspevku v angličtine, pozri C) 
 
B)Medailón o autorovi 
Stručný medailón, optimálne na 3 riadky, musí obsahovať meno autora s titulmi, aktuálne 
pôsobisko, ohraničenie zamerania bádania. 
 
C) Abstrakt v angličtine 
Každý príspevok musí byť vybavený abstraktom v anglickom jazyku; rozsah je optimálne 10 – 
15 riadkov (cca 800 – 1200 znakov), maximálne 1800 znakov. Preložiť treba aj názov 
príspevku! Súčasťouje aj navigácia pomocou kľúčových slov (meno, subjekt, časové 
zaradenie a pod.). 
Štruktúra kľúčových slov: pojem, pojem, ... (geografické vymedzenie), (meno osobnosti), 
najširšie vymedzenie rokmi  RRRR – RRRR.  
 
D) Formát príspevku: Autor dodá svoj príspevok v slovenskom jazyku (akceptujeme aj 
príspevky v jazykoch, ktoré je redakčná rada schopná redakčne upraviť – takýto prípad je 
však NUTNÉ vopred konzultovať s redakciou) v súbore kompatibilnom so súbormi sady MS 
Office (.doc, .docx, .rtf) V prípade nekompatibility bude autor oslovený redakciou. Typ písma: 
Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1 (jednoduché), zarovnanie vľavo na štandardnej 
stránke A4; poznámkový aparát veľkosť 10. 

Časti dokumentu doslovne citované zo zdroja (ohraničené úvodzovkami) v hlavnom texte je 
nutné uvádzať kurzívou. V prípade že časť originálneho textu bola už pôvodne vysádzaná 
kurzívou, bude táto v prepise vysádzaná v kurzíve s rozšírenými medzerami (takúto úpravu 
treba v texte náležite farebne vyznačiť!). 

Ak autor v citáte zdôrazňuje napr. podčiarknutím jeho zásadnú časť, uvedie následne 

v hranatej zátvorke túto skutočnosť [podčiarkol P.P.] teda [podčiarkol/zvýraznil /iniciály 

autora zvýraznenia] Autorské zásahy do exaktného citátu MUSIA byť vždy ohraničené 

hranatými zátvorkami [ ], zátvorky vrátane ich obsahu NIE SÚ vysádzané v kurzíve. 

Pri krátení textu autor použije symbol vyňatia originálneho textu - [...] (hranatá zátvorka-

tribodky-hranatá zátvorka) NEvysádzaný !!! v kurzíve, alebo označenie ... spôsobom, aby 

bola skutočnosť zásahu do pôvodného textu zreteľná. 

E) Obrazové prílohyVšetky prílohy (okrem grafov a tabuliek) autori dodávajú ako samostatné 

súbory v prílohe. Autor v texte príspevku vhodným spôsobom vyznačí miesta, kam majú byť 

prílohy umiestnené (uvedie popis resp. pomenovanie prílohy, prípadne uvedie, že prílohy 
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patria na koniec príspevku do samostatnej časti).V prípade obrázkov by sa malo jednať 

o autorské zhotoveniny resp. obrázky, pri ktorých pominula ochrana autorských práv, sú 

verejne publikovateľné alebo má autor vysporiadané publikačné práva, čo písomne doloží 

redakcii. Redakcia akceptuje obrázky vo vhodnom rozlíšení (min. 300 DPI) a vo formáte JPEG, 

PNG, GIF. 

F) Rozsah príspevku:Maximálny rozsah bežného príspevku je 20 normostrán (36 000 
znakov). Rozsah prekračujúci túto hranicu je NUTNÉ konzultovať s redakciou. 
 
G) Poznámkový aparát 
Poznámkový aparát musí byť umiestnený paralelne s hlavným textom, teda NIE za hlavným 
textom. (Najjednoduchšie je využiť funkciu MS Wordu – príkaz Vložiť/Odkaz/Poznámka pod 
čiarou alebo skratku na túto funkciu.) 
 
Pre formu citácií v poznámkovom aparáte a zozname použitej literatúry sú zásadné platné 
normy STN ISO 690 a ISO 690-2 – Dokumentácia, bibliografické odkazy. 
Po zvážení ako normu pre príspevky nášho periodika akceptujeme normu, ktorú uplatňuje 
Historický časopis. 
 
Odkaz na archívny prameň 
 
Schéma:[#1Meno autora.][#2Názov konkrétnej jednotky (list, rukopis a i.).] [#1 či #2 sa 
neuvádza v prípade určitého typu archívneho dokumentu (napr. listiny), zaužívaného 
postupu, alebo v prípade ak autor nehodlá skracovať citačný záznam s pomocou ref. 
#3 Plný úradný názov archívu (ďalej skratka), fond (ďalej f. skratka), CESTA k evidenčnej 
jednotke (inventárne číslo a pod.) alebo CESTA  ukladacej jednotke (škatuľa, kniha, tubus 
a pod.), zložka/zložky, aditívne číslo spisu, signatúra a pod. 
 
Pozn. Systém sa môže líšiť s ohľadom na rôzne štruktúry archívov a fondov, platí však, aby 
bol prameň čo najjednoznačnejšie určený a bolo ho možné nájsť s využitím čo najmenšej 
námahy; treba uviesť minimálne množstvo informácií potrebné na identifikáciu dokumentu.  
 
Napr. List P. J. Šafárika Jánovi Kollárovi z 2. júna 1829. Literární archiv Památníku národního 
písemnictví, Praha (ďalej LA PNP), fond Jan Kollár (ďalej f. JK)/ korespodence vlastní/přijatá/ 
14/F/18. 
 
Odkaz na monografiu (1-4) autori 
 
PODOLAN, Peter – VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné 
centrum, 2014. 
 
Odkaz na monografiu (viac ako 4 autori) 
 
HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. 
Bratislava : Družstevná únia SR, 1995. 
 
Odkaz na zborník ako celok 
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DANIŠ, Miroslav – RYBÁR, Lukáš (ed.). Ruská politika na euroázijskom kontinente 
v moderných dejinách. Bratislava : Stimul 2014. 
 
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci 
 
VALO, Ján. Slovensko-maďarská štátna hranica v rokoch 1938 – 1945. In Historica 49. Zborník 
k 65. narodeninám profesora Leona Sokolovského Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2015, s. 248-265. 
 
Odkaz na štúdiu v časopise (periodiku) 
 
HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. Slovenský lokaj na viedenskom dvore a jeho virtuálny život 
v maďarskej politike a kultúre. In Historický časopis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 401-428. 

 
Odkaz na elektronický zdroj (internet, CD-ROM) 
 
33 PODOLAN, Peter. Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu 
Romana Holeca. Historianova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011,  s. 65-89. 
Dostupné na internete: 
<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/HinoI-2010-1.pdf> 
 
Nie je nutné uvádzať dátum citovania internetovej stránky, ak bol funkčný v čase odovzdania 
príspevku! Inak je formát [14.03.2016] 
Pozn. v prípade CD-ROMu je formát [CD-ROM] 
 
Odkaz na už uvedený prameň 
 
36PODOLAN, ref. 33, s. 66. 
V prípade, že v jednej poznámke (referencii) sú uvedené dva pramene toho istého autora, v 
ďalších poznámkach uvádzame aj prvé slová názvu prameňa: PODOLAN, Politické aspekty, 
ref. 33, s. 66. 
 
Poznámky: 
 
- Čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom bez medzery na oboch stranách (150-
152) 
- Dve alebo tri mená autorov sa navzájom oddeľujú pomlčkou s medzerami po oboch 
stranách. (Podolan – Viršinská) 
- Ak v prameni nie je uvedené miesto vydania, rok vydania, vydavateľstvo uvádzame: b. m., 
b. r., b. v. 
- Ak v prameni nie sú uvedené čísla strán uvedieme – nepaginované, prípadne je možné 
manuálne odrátané strany uviesť v hranatej zátvorke [150-152]. 
 
- V prípade viacerých miest vydania a vydavateľstiev sa názov vydavateľstva pridá k 
príslušnému miestu vydania: Praha : Argo; Bratislava : Concordia, 1999. 
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- 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 môže byť pripojený v hranatých zátvorkách. 
- Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníka roč. , ročníky časopisov a čísla 
zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. 
 
 
 

Vypracoval Peter Podolan 


