
Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu
ACTA facultatis theologicae Universitatis

Comenianae Bratislaviensis

Vedecký teologický časopis  ACTA facultatis theologicae Universitatis Comenianae
Bratislaviensis vychádza dvakrát do roka.

Príspevky  sa  uverejňujú  v slovenskom,  českom,  poľskom,  nemeckom,  talianskom
a anglickom jazyku.

Rozsah  strán  je  cca  10,  vrátane  abstraktu,  kľúčových  slov,  summary  a zoznamu
bibliografie.

Príspevky na publikovanie sa požadujú v elektronickej podobe (e-mail alebo CD). Je
potrebné ich dodať v dokumente typu doc (MS Word) alebo docx (MS Word).

Príspevky do časopisu ACTA posielajte na e-mailovú adresu acta@frcth.uniba.sk

Forma príspevku:

• typ písma Times New Roman,

• veľkosť písma v celom príspevku 11 bodov (okrem názvu príspevku 12 bodov,
bibliografia a poznámky pod čiarou 10 bodov),

• riadkovanie 1,

• vzhľad stránky - všetky okraje 2,5 cm, záhlavie a päta 1,25 cm,

• okraje zarovnané v celom príspevku do bloku,

• ak sú používané iné typy písma pre hebrejčinu a gréčtinu ako v BibleWorks, 
tak upresniť aké.

         
           

        
        

     

Štruktúra príspevku:

Názov: v slovenskom i anglickom jazyku, veľkými hrubými (bold) písmenami (veľkosť
písma 12 bodov), zarovnaný na stred strany

Abstrakt: výstižná charakteristika obsahu príspevku v slovenskom jazyku, jej úlohou
je umožniť čitateľovi presne a rýchlo identifikovať obsah príspevku, rozsah cca 10
riadkov 

Kľúčové  slová: jedno  a  viacslovné  výrazy  v  slovenskom jazyku,  ktoré  najlepšie
charakterizujú príspevok, (maximálny počet 5)
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Text: prvý riadok odseku odsadiť o 1,25 cm, medzi odstavcami nenechávať 1 voľný
riadok, nad nadpisom nechať 1 riadok voľný, nadpisy zarovnané na stred, hrubým
písmom (bold)

Záver: stručné  zhrnutie,  vecné  závery,  prínos,  resp.  pohľad  sumarizuje  autor
v závere

Zoznam bibliografie zoradiť v abecednom poradí podľa priezviska prvého autora,
pri  každom  prameni  uviesť  základné  bibliografické  údaje  (autor,  názov,  miesto
vydania,  vydavateľ,  rok vydania,  počet  strán a pod. podľa vnútorného predpisu č.
4/2012  Smernica  dekana  RKCMBF  UK  v Bratislave  O  základných náležitostiach
záverečných  prác,  rigoróznych  prác  a habilitačných  prác,  kontrole  ich  originality,
uchovávaní a sprístupňovaní na RKCMBF UK v Bratislave. 

Summary: výstižná  charakteristika  obsahu  v príspevku  v anglickom  jazyku,  jej
úlohou je umožniť čitateľovi presne a rýchlo identifikovať obsah príspevku, rozsah
cca 10 riadkov

Keywords: v anglickom jazyku (maximálny počet 5)

Zároveň  je  potrebné  na  záver  príspevku  poslať  meno  a  priezvisko  autora,  tituly,
adresu pracoviska, kontakt (e-mail, telefón).

Vydavateľ  umožňuje  autorovi  publikovať  jeho dielo  vo  vedeckom časopise  ACTA
facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis a na základe toho sa
autor  v súlade  so  zákonom  č.  618/2003  Z.  z.  o autorskom  práve  a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)  zaväzuje,  že  sa vzdáva  nároku
na odmenu, t. j. príspevky nie sú honorované.  

Redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať potrebné jazykové
a štylistické úpravy.

Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.

Adresa redakcie:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1, 

Tel./fax 02/54 43 51 09;  tel. 02/32 77 71 01, 

E-mail: acta@frcth.uniba.sk

Web: http://www.frcth.uniba.sk/
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