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A. O časopise StBiSl 

1. Charakteristika časopisu 

1. Studia Biblica Slovaca (ďalej StBiSl) je vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie 
Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej 
a teologickej. 

Hlavným cieľom StBiSl je publikovať výsledky vedeckého výskumu Biblie, ktoré sú reakciou na 
neustály pokrok v biblických vedách. Časopis publikuje štúdie o špecifických biblických otázkach, ktoré 
presahujú rámec skrípt, monografií či komentárov.  

2. Štúdie z oblasti biblických vied zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú 
predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou 
problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú 
problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, filológie a biblickej archeológie a histórie. 
Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a judaizmus, biblistika 
a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod. 

3. Časopis StBiSl vychádza dvakrát ročne; uzávierky sú 31. marca a 30. septembra. StBiSl publikuje 
len tie príspevky, ktoré neboli inde publikované (ani ich jazykové varianty), ani nie sú súčasne v inom 
posudkovom konaní.  

4. Príspevky zahraničných autorov do StBiSl môžu byť iba v slovenskom, českom, alebo anglickom 
jazyku. Príspevky autorov zo Slovenska a Čiech môžu byť publikované v anglickom jazyku len vtedy, ak 
sa ich aktuálne pôsobisko preukázateľne nachádza v zahraničí. O udelení výnimky z jazyka publikovania 
(napr. nemecký, alebo taliansky jazyk) môže rozhodnúť Redakčná rada StBiSl (ďalej RR) len vo 
výnimočných prípadoch. 

5. Príspevky ponúknuté redakcii StBiSl musia spĺňať požiadavky formálnej úpravy textu podľa tohto 
dokumentu a Bibliografického a citačného štýlu StBiSl (ďalej BCŠ). 

6. Každý rukopis príspevku zaslaný šéfredaktorovi StBiSl (ďalej šéfredaktor) prechádza obojstranne 
anonymným posudzovaním dvoma nezávislými lektormi z RR. Výsledok lektorských posudkov 
komunikuje autorovi príspevku samotný šéfredaktor. 

7. Redakciu StBiSl (ďalej redakcia) tvorí:  
a. šéfredaktor: Blažej Štrba (Badín, SK, 2014 – 2018),  
b. zástupca šéfredaktora: Jozef Jančovič (Bratislava, SK, 2012 – 2018),  
c. šéfredaktor pre recenzie: František Trstenský (Spišské Podhradie, SK, 2012 – 2018) 
d. výkonná redaktorka: Martina Korytiaková (Rím, I, 2012 – 2018) 
e. RR: Jaroslav BROŽ (Praha, CZ) – Juraj FENÍK (Košice, SK) – Júlia Daniela ISKROVÁ OP 

(Ružomberok, SK) – Róbert JÁGER (Košice, SK) – Peter JUHÁS (Münster, D) – Branislav KĽUSKA 
(Ružomberok, SK) – Róbert LAPKO (Košice, SK) – Libor MAREK (Detroit, USA) – Jaroslav RINDOŠ 
(Bratislava, SK) – Milan SOVA (Bratislava, SK) – Jozef TIŇO (Bratislava, SK) – Gabriela Ivana VLKOVÁ 
OP (Olomouc, CZ) (2014 – 2018) a redaktori ex offo. 

8. RR zasadá 2-krát ročne. Zvoláva ju šéfredaktor.  
9. Vedecké kolégium StBiSl 2014 – 2018: Reimund BIERINGER (Leuven, B) – Georg BRAULIK 

OSB (Wien, A) – Peter DUBOVSKÝ SJ (Roma, I) – Pavol FARKAŠ (Nitra, SK) – Massimo GRILLI (Roma, 
I) – Leslie HOPPE OFM (Chicago, USA). 

10. Vydavateľ (od 2012): Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta, Kapitulská 26, 814 58  Bratislava 1.  

V rokoch 2006 – 2011 bolo vydavateľom periodika Studia Biblica Slovaca Katolícke biblické dielo, 
Jilemnického 32/A, 059 21 Svit.  
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2. Postup prijatia a publikovania príspevku  

1. Zasielanie príspevkov. Príspevky sa zasielajú na adresu redakcie (redakcia@biblica.sk) alebo 
šéfredaktorovi v elektronickej podobe vo formáte Word a PDF ako priložené dokumenty k mejlu.  

2. Uzávierka príspevkov. Uzávierka pre prijímanie príspevkov do prvého čísla ročníka časopisu je 
31. marca a do druhého čísla 30. septembra. Prijatie príspevkov zaslaných po dátume uzávierky je na 
rozhodnutí redakcie StBiSl, resp. jej šéfredaktora.  

Autor môže podať len jeden príspevok štúdie do jedného čísla. Výnimku tvoria prípady, keď 
príspevky pojednávajú úzko súvisiacu tematiku, avšak z iného odborného hľadiska (napr. história 
starovekého manuskriptu a súčasne jeho textová štúdia).  

Pokiaľ príspevok nezapadá do cieľa časopisu bude vrátený autorovi.  
5. Lektorský posudok. Príspevok nezávisle a anonymne recenzujú dvaja lektori, principiálne z RR.  
Na základe recenzentských posudkov sa rozhodne buď o prijatí príspevku, jeho nevyhnutnom 

prepracovaní, alebo zamietnutí. Ak dva posudky hodnotia príspevok protichodne, konečné rozhodnutie 
ostáva na šéfredaktorovi. 

V prípade recenzentami navrhovaných konkrétnych zmien (v osobitnom lektorskom posudku alebo 
formou vložených komentárov v texte príspevku) ostáva na autorovi, aby požadované, prípadne 
odporúčané zmeny vniesol do textu príspevku najneskôr do 14 dní po ich oznámení.  

Po tom, čo autor vniesol do svojho príspevku požadované zmeny a recenzent si nevyžaduje 
opätovné nahliadnutie do upraveného textu príspevku, redakcia následne posunie príspevok na jazykovú 
korektúru textu.  

6. Priebeh korektúr. Jazykovú korektúru zabezpečuje redakcia. Okrem preklepov, gramatických 
chýb, malých štylistických nejasností, môžu byť redakciou upravené aj bibliografické údaje. Štandardne 
je s nimi autor oboznámený výkonným redaktorom ešte pred tlačou konkrétneho čísla časopisu.  

Povinnosťou autora je vyjadriť sa k zmenám (autorizácia) neodkladne, t. j. max. do 3 dní. Pokiaľ so 
zmenami autor príspevku nesúhlasí, má svoj nesúhlas odôvodniť v odpovedi redakcii takým spôsobom, 
aby jazykoví korektori boli schopní eventuálnu nejasnosť vyriešiť.  

7. Autorské práva a výtlačky. Vlastníkom autorských práv k príspevkom sa po ich publikovaní 
v StBiSl stáva vydavateľ. Príspevky nie sú finančne honorované ani z redakcie StBiSl a ani 
z vydavateľstva RKCMBF UK. Autorom príspevkov prináleží po jednom autorskom výtlačku časopisu 
StBiSl a to i v prípade, ak v danom čísle časopisu bolo uverejnených viac príspevkov od jedného a toho 
istého autora.  

Po uverejnení časopisu v tlačenej podobe redakcia bez poplatku posiela autorovi jednu .pdf verziu 
jeho príspevku, tzv. e-Offprint. Offprint sa zasiela na autorovu mejlovú adresu, ktorú uviedol v prílohách 
k svojmu príspevku. Offprint verziu si autor môže zverejniť výhradne na osobnej profesijnej webstránke 
bez poplatku alebo aj na portáli www.academia.edu. Zverejňovanie na iných verejných portáloch či 
šírenie .pdf verzie samotným autorom príspevku alebo inou osobou (okrem vydavateľa) bez vyžiadania 
si písomného dovolenia od vydavateľa nie je dovolené. Uvedené pravidlo sa vzťahuje tak na už 
publikovaný článok v StBiSl ako aj na jeho verziu spred recenzentského posudku. 

3. Kontakty (2014 – 2018) 

Vydavateľ 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
Kapitulská 26 
814 58  BRATISLAVA 1 (Slovakia) 
IČO 0039786510 
kniznica(at)frcth.uniba.sk 
  
Redakcia  
Redakcia Studia Biblica Slovaca 
Banská 28 
976 32  BADÍN (Slovakia) 
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redakcia(at)biblica.sk 
www.biblica.sk 
  
Ostatné kontakty 
Blažej Štrba 
šéfredaktor 
Banská 28 
976 32  BADÍN (Slovakia) 
tel.: (+421) 48 472 50 37 
blazejstrba(at)xaver.sk 
  
Jozef Jančovič 
zástupca šéfredaktora 
Sochorova 3 
851 10  BRATISLAVA (Slovakia) 
jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk 
  
František Trstenský 
šéfredaktor pre recenzie 
Teologický inštitút 
Spišská Kapitula 6 
053 04  SPIŠSKÉ PODHRADIE (Slovakia) 
tel.: (+421) 53 419 41 80 
f.trstensky(at)gmail.com 
  
Martina Korytiaková 
výkonná redaktorka 
martinakorytiakova@ymail.com 
redakcia(at)biblica.sk 


