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C. Pokyny pre prispievateľov 

1. Základné informácie pre podávanie rukopisu 

1. Príspevky do StBiSl, vrátane príloh, sa odosielajú výlučne v elektronickom formáte (.doc, .docx) 
alebo ako dokument konvertovaný na príslušný formát pokiaľ sa používa iný operačný systém ako je 
OS Microsoft, napr. Macintosh, Linux. Príspevky sa zasielajú priamo šéfredaktorovi StBiSl alebo na 
adresu redakcie (redakcia@biblica.sk). Pred zaslaním je potrebné dokument s príspevkom zabezpečiť 
tak, aby bola zabezpečená anonymita jeho autora, t. j. z dokumentu je potrebné odstrániť všetky časti, 
ktoré by akokoľvek identifikovali autora príspevku. 

2. Samotným podaním príspevku a ak príspevok bol odporučený na publikovanie, autor vyjadruje 
súhlas s jeho uverejnením v StBiSl. Tento akt, nahrádza licenčnú zmluvu o zverejnení diela a autenticite 
príspevku. 

3. Žiadosti o recenzie, spolu s publikáciami na recenzovanie, sa adresujú na šéfredaktora pre 
recenzie alebo na adresu redakcie (redakcia@biblica.sk). 

a) Formálna stránka príspevku 

1. Odporúčaný rozsah (vrátane znakových medzier a poznámok pod čiarou): 
a. štúdia: min. 20 000 znakov, max. 70 000 znakov (uprednostňujú sa rozsahom kratšie 

štúdie), 
b. krátka vedecká poznámka: min. 10 000 znakov, max. 20 000 znakov  
c. recenzia: min. 7 000, max. 20 000 znakov.  

2. Formát strany – A4. 
3. Typ písma Times New Roman normal veľkosť 12.  

a. Pre jazyky, ktoré nepoužívajú latinku, ako napr. hebrejský a grécky jazyk, treba použiť typ 
Unicode.  

b. Grécky text sa uvádza s prízvukmi a prídychmi, hebrejský, resp. aramejský text podľa 
možnosti bez masoretskej vokalizácie okrem prípadu jej zdôraznenia.  

c. V prípade použitia iných jazykov a písiem (akkadčina, koptčina, sýrčina, a pod.) je vhodné 
na to redakciu upozorniť vopred.  

d. Transliterácia alebo prepis výslovnosti hebrejských a gréckych slov sa riadi pravidlami 
uvedenými v ŠTRBA, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie 
(1989 –  2013). Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 
2013) (StBiSlSupp), Badín: Vlastným nákladom, 2014, 300-305. 

4. Pre zvýraznenie je dovolené používať iba kurzívu, nie tučný typ písma. 
5. Riadkovanie – jednoduché. 
6. Pre nadpisy možno použiť preddefinovaný základný štýl, alebo ich manuálne číselne označiť 

(viac v časti Formálna štruktúra príspevku). 
7. Text príspevku sa nezalamuje, ani špeciálne neformátuje. Používanie tabulátorov na odsadenie 

prvých riadkov v odseku sa neodporúča. Výnimkou je ak autor používa preddefinovaný základný štýl. 
8. V prípade cudzojazyčného textu, treba rešpektovať presnú ortografiu a gramatiku daného jazyka.   
9. Uvedené pravidlá platia pre formálnu úpravu štúdií, ako aj krátkych vedeckých poznámok, 

recenzií, správ, či oznamov. 

b) Formálna úprava citácií a odkazov na literatúru  

1. V záujme prehľadnosti a jednoduchosti sa odporúča zredukovať biblické citácie v texte 
v originálnych jazykoch len na podstatné časti.  

2. Skratky biblických kníh sa uvádzajú v zhode so Zoznamom skratiek biblických kníh, 
uverejnenom v Zozname skratiek StBiSl, s vynechaním znakovej medzery medzi číslom a skratkou 
knihy, t. j. 1Kr, 2Sol a pod. 
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3. Pri uvádzaní rozpätia kapitol sa používa pomlčka (–) bez znakových medzier pred a po nej, napr. 
Ex 3,1–4,18. V prípade, že sa udáva rozpätie medzi veršami v rámci jednej kapitoly, používa sa 
spojovník (-), napr. vv. 5-61. Pomlčka so znakovými medzerami pred a po nej sa ponecháva iba v prípade 
uvádzania časového rozpätia rokov, napr. r. 58 – 56 pred Kr. alebo pri oddeľovaní mien viacerých 
autorov jednej publikácie v Zozname použitej literatúry alebo v poznámke pod čiarou.  

4. V texte sa odlišne uvádzajú úvodzovky prvej a druhej úrovne: 1. úroveň „ “; 2. úroveň: « ». Napr. 
„(...) Prijímame ich, skúmame a ohlasujeme «ich postavy a kvality» a vyberáme z ich skutkov 
všetko, čo je vznešené a hodné poznania…“2 

5. V texte príspevku sa číslo poznámky pod čiarou vkladá pred interpunkčné znamienko. Výnimkou 
sú priame citácie celých viet alebo tiež dlhších pasáží (viac ako tri riadky), v prípade ktorých sa číslo 
poznámky pod čiarou vkladá za celú citáciu v texte, t. j. za koncové pravé horné úvodzovky. Napr. úsek 
z príspevku F. Giuntoliho3, kde posledné exponované číslo (13) je číslo poznámky pod čiarou v článku 
autora:  

„(...) Ony budú pre Izraelitov ako upomienka pred Pánom, na výkupné ( רפכ ) za vaše životy.“13 

6. Poznámky pod čiarou sa číslujú arabskými číslicami (1, 2, 3...) v hornom indexe a oddeľujú sa 
od prvého znaku bibliografického údaja jednou znakovou medzerou (1_PRIEZVISKO, Názov diela, 
strany). Pre označenie citovaných čísiel strán sa v poznámkach pod čiarou ako aj v záverečnom 
Zozname použitej literatúry nepoužíva skratka „s.“, t. j. uvádzajú sa len čísla strán. 

a. Monografia: PRIEZVISKO, Názov, strana, poznámka 

SKA, Our Fathers, 5, n. 6. 

b. Článok: PRIEZVISKO, Názov, strana, poznámka 

EßER, Barmherzigkeit, 5. 

7. Vo všetkých poznámkach pod čiarou, vrátane úplne prvej, sa udáva len skrátený bibliografický 
údaj, a to i opakovane. Skratky ako Ibid., Idem. či Id. sa nepoužívajú. 

8. V bibliografických údajoch v poznámkach pod čiarou ako aj v záverečnom Zozname použitej 
literatúry sa uvádzajú priezviská autorov v KAPITÁLKACH, nie vo VERZÁLKACH. 

9. Komplexný bibliografický údaj sa uvádza iba v záverečnom Zozname použitej literatúry. 

10. Zoznam použitej literatúry je zoradený v abecednom poradí podľa priezvisk autorov (od A po 
Z). V prípade, že sa v zozname použitej literatúry uvádza viac diel jedného a toho istého autora, tieto 
publikácie sú zoradené podľa roku vydania v chronologickom poradí od najstaršieho po najnovšie 
vydanie. 

11. Krstné meno/mená autora/ov diel sa udávajú – pokiaľ je to možné – v neskrátenom tvare, t. j. 
ZENGER, Erich (namiesto ZENGER, E.). V prípade, že autor má viac ako jedno krstné meno, aspoň jedno 
sa uvedie v plnom znení a všetky ostatné je možné skrátiť, t. j. uviesť len prvé písmeno mena s bodkou.  

c) Formálna štruktúra príspevku 

1. Každý príspevok do StBiSl musí mať svoj názov vystihujúci jeho obsah. Názov môže byť 
prípadne doplnený aj o upresňujúci podnázov. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu názvu príspevku 
ako aj na vykonanie potrebnej jazykovej a/alebo štylistickej úpravy v názve príspevku.  

2. Po formálnej stránke sa príspevok začína úvodom, ktorý nemusí byť označený. Povinne sa ale 
ukončuje záverom, ktorý je označený. Text príspevku sa delí na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Ich 
číslovanie je vhodné (maximálne do druhej podúrovne, t. j. napr. 1.1.1), ale nie nevyhnutné. Ak sa 

                                                   
1 Rovnaké pravidlo platí i pre udávanie rozpätia strán v bibliografickom odkaze v poznámke pod čiarou, 

ako aj v Zozname použitej literatúry na konci príspevku. 
2 JÁGER, Evanjelium, 153, pozn. 27. 
3 Porov. GIUNTOLI, Večné Dávidove protirečenia, 30. 
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používa číslovanie, tak jednotlivé (pod)kapitoly sa označujú arabskými číslicami. Úvod (ak sa uvádza) 
a záver sa nečíslujú. Príklad: 

Úvod 
1 Xxxxxxxx xxxxx 
1.1 Xxxxxxxx 
1.1.2 Xxxxxxxx 
2 Xxxxxxxxxxxx 
 

2. Povinné súčasti rukopisu 

Príspevok do StBiSl typu štúdia, krátka vedecká poznámka alebo reflexia musí byť osobitne 
doplnený o: 
1. nadpis príspevku (s eventuálnym podnadpisom) v slovenčine/češtine a v angličtine, 
2. päť kľúčových slov v slovenčine/češtine a v angličtine, 
3. zhrnutie s dĺžkou max. 1100 znakov (vrátane znakových medzier) v slovenčine/češtine 

a v angličtine, 
4. zoznam použitej literatúry upravený podľa pokynov § C.1.b.9-11 a 
5. kontakt na autora príspevku (meno, priezvisko [prípadne názov inštitúcie, kde autor pôsobí], 

korešpondenčná adresa autora alebo zamestnávajúcej inštitúcie, mejlový kontakt na autora). 

V prípade rukopisu recenzie sa namiesto nadpisu uvádza: priezvisko a meno autora recenzovanej 
knihy, názov a podnázov recenzovanej knihy, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania. Počet strán. 
ISBN. 

3. Prílohy 

1. Obrazové prílohy prosíme zasielať samostatne vo formáte .jpg, .jpeg alebo .bmp s rozlíšením 
min. 300 dpi. Obrázky je potrebné náležite označiť a identifikovať. Umiestnenie obrazovej prílohy 
v texte je nutné uviesť popisom v osobitnom dokumente priloženom k príspevku.  

2. Tabuľky, schémy, prípadne aj grafy môžu byť súčasťou textu príspevku alebo ich autor môže 
zaslať osobitne vo formáte MS Excel (.xls alebo .xlsx). 
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D. Bibliografický a citačný štýl (BCŠ) 

Zasielané príspevky musia rešpektovať Bibliografický a citačný štýl StBiSl (ďalej BCŠ), dostupný 
na http://biblica.sk/podmienky/bibliograficky-styl/. V prípade nedodržania požiadaviek na formálnu 
textovú úpravu príspevku a/alebo BCŠ StBiSl sa príspevok vráti autorovi na jeho prepracovanie. 

 

1.  Monografia  

DUBOVSKÝ, Peter: Hezekiah and the Assyrian Spies. Reconstruction of the Neo-Assyrian Intelligence 
Services and its Significance for 2 Kings 18–19 (BibOr 49), Roma: Editrice Pontificio Istituto 
Biblico, 2006. 

VLKOVÁ, Gabriela Ivana: Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc: 
Univerzita Palackého, 22007. 

DUBOVSKÝ, Hezekiah and the Assyrian Spies, 23-25. 

VLKOVÁ, Slovo Boží, 23-25.29. 

2. Heslo v encyklopédii alebo slovníku, časť monografie  

a) Heslo v encyklopédii alebo slovníku  

COATS, George W.: Joseph, Son of Jacob. In: ABD III (1992) 976-981. 

COATS, Joseph, 977-978. 

b) Článok vo viaczväzkovej monografii alebo v zborníku  

HOFFNER, Harry A., Cult Inventories. In: William W. Hallo – K. Lawson Younger, Jr. (eds.): The 
Context of Scripture. Volume III: Archival Documents from the Biblical World, Leiden – 
Boston – Köln: Brill, 2002, 63-65. 

TICHÝ, Ladislav: Tradice a redakce perikopy o povolání celníka Leviho (Mk 2,13-17). In: Pavol Farkaš 
a kolektív: Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka, Bratislava: 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2011, 15-29. 

HOFFNER, Cult Inventories, 63, pozn. 2. 

TICHÝ, Tradice a redakce, 23-25.27. 

3. Článok v seriálovej publikácii (časopise)  

SIMIAN-YOFRE, Horacio: Čože je človek? Žalm 8 ako meditácia o Gn 1–2, StBiSl 1/2 (2009) 105-115.  

SIMIAN-YOFRE, Čože je človek?, 112-113. 

4. Elektronické publikácie  

a) Prenosné médium (CD, DVD, etc.) 

HARRIS, Laird – ARCHER Jr., Gleason L. – WALTKE, Bruce K. (eds.): The Theological Wordbook of the 
Old Testament, Chicago, IL: originally published by Moody Press, 1980, lokácia. In: 
BibleWorks® 6.0: Software for Biblical Exegesis and Research [CD-ROM], Norfolk, VA, 2003.  

HARRIS – ARCHER – WALTKE, Theological Wordbook, lokácia. 

b) Webovské stránky  

JANČOVIČ, Jozef: „V srdciach sa vrátili do Egypta“ (Sk 7,39). Exegeticko-teologická analýza perikopy 
Ex 32–34 s využitím kánonického prístupu [dizertačná práca] [online], Bratislava: RKCMBF 
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UK, 2008. [cit. 29-06-2014]. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/zkp-
storage/dpg/dostupne/RK/2009/2009-RK-GwSLyh/2009-RK-GwSLyh.pdf. 

JUHÁS, Peter – LAPKO, Róbert: Aspis und Draqōnē und die mythologischen Wesen der Syrischen 
Baruch-Apokalypse, ETL 91/1 (2015) 131-144. [cit. 20-12-2017]. DOI: 
10.2143/ETL.91.1.3078155 

SKA, Jean Louis: Bibliografia basilare dell’AT. Old Testament Basic Bibliography [online], 2.4 Numeri 
[cit. 10-07-2014]. Dostupné na internete: http://www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html 

JUHÁS – LAPKO, Aspis und Draqōnē, 136. 

JANČOVIČ, V srdciach [cit. 29-06-2014], 19. 

SKA, Bibliografia basilare [cit. 10-07-2014], 2.4 Numeri. 

c) Elektronické knihy  

DAVIS, Thomas: History of Research. In: Margarete L. Steiner – Ann E. Killebrew (eds.): The Oxford 
Handbook of the Archaeology of the Levant, c. 8000-332 BCE (Oxford handbooks) [iBooks], 
Oxford: University Press, 2014, 104-120. 

DAVIS, History of Research, 113-118. National Era.  

 

5. Osobná komunikácia  

a) Osobná komunikácia – mejlom 

BRAULIK, Georg: ÖBS 32, Elektronická komunikácia [cit. 29-02-2008], E-mail: 
georg.braulik@univie.ac.at. 

BRAULIK, ÖBS 32, Elektronická komunikácia. 

b) Osobná komunikácia – ústna/písomná  

JUHÁS, Peter: Konferencia Žalmy, Ústna komunikácia [cit. 14-09-2012]. 

JUHÁS, Konferencia Žalmy, Ústna komunikácia. 

6. Všeobecné poznámky a použitie skratiek  

a) Všeobecné poznámky 

1. Skrátený údaj pozostáva z priezviska, resp. z priezvisk (ak autorov je viac), zo skráteného názvu, 
v ktorom by malo byť aspoň jedno podstatné meno a z čísiel strán. 

a. V prípade podobných názvov od rovnakého autora, nech (skrátené) názvy sú rozlíšiteľné. 
b. Ak by išlo o to isté dielo, v rôznych vydaniach, postačujúcim údajom v skrátenom údaji 

môže byť rok vydania oddelený od predošlého i nasledujúceho údaja čiarkou, napr. 
HOSSFELD – ZENGER, Psalmen 101–150, 2007, 251-255 

2. Skratka zväzku sa uvádza v jazyku, v ktorom je dielo napísané, napr. Band (Bd.), Volume (Vol.), 
Tome (t.), zväzok (zv.) atď. Číslo zväzku sa označuje rímskou číslicou bez bodky (t. j. nie radovou 
číslovkou).  

a. Názov zväzku je oddelený od čísla zväzku dvojbodkou a znakovou medzerou. 
b. V prípade uvedenia viacerých zväzkov, jednotlivé údaje sa oddeľujú bodkočiarkou. Príklad: 

Bd. I: Názov zväzku; Bd. II: Názov zväzku; atď. 
c. V prípade, že sa udáva počet zväzkov, v ktorých dielo vyšlo, používa sa arabská číslica 

a skratka pre označenie zväzku, napr. 3 zv.; 5 vol.; 2 Bd. atď. 
3. Vydanie (okrem prvého) sa uvádza exponovaným arabským číslom, bezprostredne (t. j. bez 

znakovej medzery) pred rokom vydania. 



Vnútorná politika tvorby a správy časopisu Studia Biblica Slovaca (Verzia 18.3) D-14 

4. Názov encyklopédie či slovníka možno uviesť zaužívanou skratkou (porov. Zoznam skratiek, 
prípadne IATG3). Ak je zväzkov viac, uvádza sa aj číslo zväzku rímskou číslicou.  

5. Odkaz na poznámku pod čiarou sa uvádza ako odkaz na konkrétne číslo strany, kde sa poznámka 
pod čiarou nachádza; nasleduje čiarka (,) a znaková medzera po nej. Následne sa uvedie skratka „pozn.“ 
(so znakovou medzerou) a číslo poznámky. 

6. Ak záverečná práca nebola publikovaná, tak sa to uvedie pri jej špecifikácii, napr. [nepublikovaná 
dizertačná práca]. 

7. Pri elektronických publikáciách – napr. vo formátoch: Adobe Digital Editions version, iBooks, 
Kindle, Kobo, a pod. – sa strany uvádzajú len ak sú použité v pôvodnom formáte dokumentu (napr. vo 
formáte .pdf), alebo treba určiť čo najpresnejšiu identifikáciu na požadované miesto v zdroji, lokáciu, 
alebo názov kapitoly a náležitej podkapitoly, či paragrafu. 

b) Používanie skratiek v príspevku 

1. Skratky názvov biblických kníh Starého i Nového zákona sa uvádzajú v zhode so Zoznamom 
skratiek biblických kníh, uverejnenom v Zozname skratiek StBiSl.  

2. Na oddeľovanie čísla kapitol a veršov sa používa čiarka (,), napr. Gn 3,2. Pri uvádzaní rozsahu 
biblickej state v rámci jednej kapitoly sa používa spojovník (-) a bodka bez medzery ak ide o nesúvislé 
verše, napr. Jn 5,8-9.15.20. Pre rozsah state presahujúcej jednu kapitolu sa použije pomlčka (–), napr. 
Jdt 3,1–4,9.  

3. Pre odlíšenie súradníc v rôznych pôvodných textoch, skratka MT a LXX sa uvádza za údajom, 
napr. Joz 9,2 LXX; Jer 31,31-33 MT. 

4. V texte príspevku sa číslo jedného verša indikuje použitím skratky „v.“ s bodkou na konci skratky 
a jednou znakovou medzerou po nej. Pre dva a viac veršov sa používa skratka „vv.“. Napr. v. 3; vv. 2-
4.6.  

5. Bežné textové skratky sa uvádzajú v súlade s nasledovnými dokumentami: 
• norma ISO 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorú vypracoval Slovenský 

Ústav Technickej Normalizácie a 
• DVONČ, Ladislav – DORUĽA, Ján – GENZOR, Jozef (et. al.): Pravidlá slovenského pravopisu, 

Bratislava: Veda, 42013.  

6. Pre skratky periodík, referenčných a seriálových publikácií sa použije Zoznam skratiek periodík 
a často citovaných diel zverejnený na http://biblica.sk/stbisl/zoznam-skratiek/. 

7. Všetky ostatné skratky sa uvedú podľa SCHWERTNER, Siegfried M.: IATG3 – Internationales 
Abkürzungnsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (= IATG3), Berlin – Boston: Walter de Gruyer, 
32014. 

8. V prípade periodika či seriálovej publikácie, ktorej skratka nie je uvedená ani v Zozname skratiek 
na stránke časopisu StBiSl ani v IATAG3, sa uvedie celý názov periodika či seriálovej publikácie. 
Redakcia môže takému periodiku priradiť skratku následne podľa vlastného zváženia a zaradiť ju do 
Zoznamu skratiek na webovej stránke časopisu StBiSl. 

9. V prípade nedodržania uvedených pravidiel formálnej úpravy textu príspevku, jeho použitej 
literatúry, prameňov a v prípade nerešpektovania etických štandardov StBiSl, nebude môcť byť 
príspevok zaradený na recenzné konanie, a bude vrátený autorovi na prepracovanie. 

  


