
Pokyny pre autorov príspevkov  

do Zborníka Múzea vo Svätom Antone 
 

 

1. Príspevky zasielajte elektronicky v programe MS Word na adresu info@msa.sk 

a  ciz.marian@gmail.com - najneskôr do 29. febrára 2020 

2. Odporúčaný typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5 

3. Rozsah príspevku - max. 20 normostrán + stručné resumé  

4. Obrázky a fotografie zasielajte elektronicky vo formáte .JPG/.PNG ako prílohu 

k príspevku (nie ako súčasť príspevku).  

5. Obrázky a fotografie prosíme očíslovať. Autora a popisné texty k obrázku napíšte na konci 

príspevku. 

6. Ak má byť obrázok umiestnený priamo v texte, uveďte číslo obrázku tam, kde má byť 

umiestený. Pokiaľ nebude uvedené číslo obrázku v texte, bude na konci príspevku obrazová 

príloha so zaslanými obrázkami. 

7. Zodpovedný redaktor si vyhradzuje právo neuverejniť všetky zaslané obrázky podľa čl. 3 

ods. b Štatútu Redakčnej rady Zborníka Múzea vo Svätom Antone (pokiaľ bude príspevok 

rozsiahly). 

8. Poznámky, odkazy na web stránky a odkazy na literatúru uviesť pod čiarou vo forme 

(VRTEĽ, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica slovenská,1999, s. 64. ISBN 80-7090-

490-9.). V prípade odkazu na web stránku uviesť konkrétnu adresu, z ktorej sa čerpalo. 

9. Zoznam literatúry sa uvádza za textom v abecednom poradí.  

Názov: LITERATÚRA A PRAMENE 

CSIKI,E. 1907. Avidéki múzeumok természetrajzi gyüjteményeiröl In: Könyvtári és múzeumi értesítö roč. I. rok 

1907  

FRANKNOI, V. 1907. Visszatekintés egy évtized munkásságar (1898-1907) In: Könyvtári  és múzeumi értesítö 

roč. I. rok 1907 

HOUBEK,I.,BOHUŠ,I.1976.Osudy Vysokých Tatier, Vydal ŠPORT, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 

Bratislava 1976 

KUCHÁROVÁ, M. 1982. Založenie a počiatky Zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v rokoch 

1814-1842 In: Vlastivedný zborník Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Vydavateľstvo OSVETA 1982 

10. Príspevok má obsahovať: 

- meno autora + tituly 

- kontaktnú adresu a e-mailový kontakt autora 

- stručné resumé  

 

Po doručení budú všetky príspevku predložené na recenziu, pričom prípadné pripomienky 

recenzentov následne zašleme autorom príspevkov prostredníctvom e-mailu. 
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