
POKYNY PRE AUTOROV – TESTIMONIA THEOLOGICA 
 

Testimonia theologica vychádza spravidla 2-krát ročne. Termíny uzávierky sú 31. marec 
a 30. september kalendárneho roka. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom, 
nemeckom a anglickom jazyku. 
 
 
ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU  
 
 

• Názov príspevku v jazyku príspevku a v cudzom jazyku (anglicky alebo 
nemecky) 

• Meno autora s titulmi 
• Abstrakt v cudzom jazyku (anglicky alebo nemecky, prípade anglických 

a nemeckých príspevkov je potrebné uviesť abstrakt v slovenskom jazyku) – max. 
10 riadkov  

• Kľúčové slová (max. 7) v jazyku príspevku a tiež v jazyku použitom abstraktu. 
• Text príspevku. Rozsah príspevku je minimálne 10 normovaných strán, 

maximálne 30 normovaných strán. 
• Zoznam použitej literatúry usporiadanej abecedne podľa priezviska autora. 
• Kontakt na autora (meno a priezvisko s titulmi, adresa pracoviska, email) 

 
 
FORMÁLNE POŽIADAVKY  
 
Súbor: dokument programu Microsoft Word 
Typ písma: Times New Roman 
Veľkosť písma: 12b 
Riadkovanie: 1,5 
Číslovanie odsekov: Arabské číslice (1.1  1.2  .2.1  2.2 ..) 
Fonty: (grécke, hebrejské ...) využívajte voľne dostupné fonty programu Bibleworks 
Forma odkazov: poznámky pod čiarou použitím príslušnej funkcie v programe Microsoft 
Word (Vložiť – Odkaz – Poznámka pod čiarou) vo forme číslic 
V texte príspevku nepoužívať podčiarkovanie a tučné písmená 
 
 
BIBLIOGRAFICKÝ ZÁPIS  
 
Pri zápise použitej literatúry je potrebné sa riadiť pravidlami zápisu uvedenými v 
Metodike písania záverečných a kvalifikačných prác od Š. Kimličku (Dostupné na internete: 
https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/dokumenty/metodika_pisania_zp.pdf) 
 
 
 
 
 



PRÍKLADY 
 
 
Knihy/Monografie (záverečné a kvalifikačné práce, výskumné práce 
 
Prvky popisu (Povinné prvky zápisu sú odlíšené tučným písmom):  
PRIEZVISKO, meno autora. Rok vydania. Názov : podnázov. Poradie vydania. Miesto 
vydania : Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. Edícia. ISBN.  
 
GÁBRIŠ, Karol. 1994. Jubileum, ktoré je výzvou. Bratislava : EBF UK, 1994. ISBN 80-223-
0638-X. 
 
KRČMÉRY, Štefan. 1936. Zo slovenskej hymnológie. Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius, 
1936. 
 
Poznámka k chýbajúcim údajom 
Ak sa v knihe nenachádza uvedený rok, vydavateľ či miesto vydania, na ich miesto v 
bibliografickom zápise uvádzame nasledovné skratky: 

• s. a. – sine anno – bez roka 
• s. n. – sine nomine –bez mena vydavateľstva 
• s. l. – sine loco – bez miesta vydania. 

 
Článok v časopise 
 
Prvky popisu (Povinné prvky zápisu sú odlíšené tučným písmom):  
PRIEZVISKO, meno autora. Rok vydania. Názov článku. In Názov zdrojového 
dokumentu. ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od-do). 
 
GÁBRIŠ, Karol. 1967. Biblia a reformácia - biblické základy reformácie. In Cirkevné listy. 1967, 
roč. 80, č. 6, s. 81 – 84. 
 
Článok zo zborníka a monografie 
 
Prvky popisu (Povinné prvky zápisu sú odlíšené tučným písmom):  
PRIEZVISKO, meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In Názov zborníka : 
podnázov. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. ISBN, rozsah strán (strana od-do). 
 
 
GREŠO, Ján. 2008. Základné teologické ciele služieb Božích vo vzťahu k biblickému 
posolstvu. In Teológia evanjelických služieb Božích. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 
2008. ISBN978-80-7165-698-2, s. 12 – 25.  
 
 
Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky 
 
Prvky popisu (Povinné prvky zápisu sú odlíšené tučným písmom):  
PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov. In Názov zdroja. [Druh nosiča]. Rok 
vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.  



 
FRICKE, Michael. 2010. Children´s Views of God. In Testimonia theologica. [online]. 
2010, roč. 4, č. 1 [7.10.2011]. Dostupné na internete: 
<http://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/testimonia_theologica/Fricke__Chi
ldren_s_Views_of_God_Printversion_rjbd.pdf >. ISSN 1337-6411. 
 
 
ZÁPIS POZNÁMKY POD ČIAROU  
 
Pri zápise poznámky pod čiarou stačí uviesť priezvisko autora, iniciálku mena  
a (skrátený identifikovateľný) názov odkazovanej štúdie alebo monografie a číslo strany. 
V poznámkach pod čiarou sa vždy vypíše meno autora a (skrátený) názov diela. Výrazy 
ako tamtiež, ibidem, c.d ... sa nepoužívajú. 
 
Príklad 
 
„When we consider religious education, we look at the didactical triangle. It is composed of the 
teacher, students and the religious subject or issue.” 1 
––––––––––––– 
1 FRICKE, M. Children´s Views of God, s. 3. 


