
Príloha 6 

Vzory používania bibliografických odkazov 

 

 
 

Citovanie podľa mena a dátumu (tzv. harvardský systém) – podľa STN ISO 690: 2012 

Bibliografický odkaz musí obsahovať všetky údaje, ktoré umožnia identifikovať zdrojový 

dokument. Umiestňuje sa do zoznamu bibliografických odkazov. Každý prvok odkazu by mal 

byť od nasledujúcich prvkov zreteľne oddelený interpunkciou. Jednotlivé skupiny údajov sa 

oddeľujú bodkou a medzerou. Bibliografický odkaz končí bodkou, okrem odkazu, ktorý 

uvádza adresu webovej stránky. Bibliografické odkazy sa v zozname zarovnávajú doľava (nie 

do bloku). 

 

Poradie prvkov v bibliografickom odkaze je záväzné:  
a) meno autora (autorov),  

b) názov,  

c) označenie média (v prípade potreby),  

d) poradie vydania,  

e) mesto vydania a vydavateľ,  

f) dátum vydania,  

g) názov edície (podľa potreby),  

h) číslovanie v rámci položky,   

i) štandardné identifikátory (ISBN, ISSN...),  

j) informácie o dostupnosti,  

k) doplňujúce všeobecné informácie podľa STN ISO 690: 2012.  

 

Autori 

 Prvý autor diela sa uvádza v inverzii: PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori 

v tvare Meno PRIEZVISKO. Môže byť uvádzaná len iniciála namiesto celého krstného 

mena autora. Dôležité je dodržať jednotný štýl v celom zozname bibliografických 

odkazov. 

 Jednotliví autori sa oddeľujú čiarkou, ich počet nie je limitovaný. Uvádzajú sa všetci 

autori, pričom pred posledným spoluautorom sa uvádza spojka „a“ (angl. and) – alebo sa 

uvedie len prvý autor a skratka „a kol.“, „a iní“, resp. „et al.“  

 Ak ide o zostavovateľskú publikáciu, za posledným zostavovateľom (editorom) sa 

uvádza skratka „ed.“ v prípade jedného editora alebo skratka „eds.“ v prípade viacerých 

editorov. Skratka sa od priezviska oddelí čiarkou.  

 Ak ide o citáciu zo zdrojového dokumentu, po slove „In:“ sa autori uvádzajú 

v prirodzenom slovoslede v tvare Meno PRIEZVISKO.  

 Ak ide o citáciu z anonymného diela, namiesto mena autora sa môže uviesť „Anonym“ 

(angl. Anon). 

 Mená autorov nie je potrebné uvádzať v prípade, ak dielo vytvorilo mnoho spoluautorov 

a žiaden nemá dominantné postavenie (napr. encyklopédia, slovník).  

  

Názov diela 

 Ak ide o samostatný dokument (monografia, učebnica), názov sa uvádza v kurzíve.  

 Ak ide o príspevok zo zborníka, časopisu a pod., názov príspevku sa uvádza štandardným 

písmom a kurzívou sa uvádza zdrojový dokument. Za názvom príspevku sa uvádza 

bodka. Pred názvom zdrojového dokumentu, ak ide o monografiu a zborník, nasleduje 



slovo „In:“. Slovo „In:“ nie je potrebné pri citáciách príspevkov z časopisov. Dvojbodka 

sa uvádza priamo za slovom.  

 Ak je zdrojovým dokumentom zborník z konferencie, je potrebné uvádzať dátum 

a miesto konania konferencie.  

 

Rok a poradie vydania  
 Rok vydania diela sa v bibliografickom odkaze uvádza iba raz, a to za menom autora 

(autorov). 

 Prvé vydanie diela sa neuvádza. Každé ďalšie vydanie diela sa v bibliografickom odkaze 

uvádza.  

 

Mesto vydania a vydavateľ 

 Za mestom vydania nasleduje priamo dvojbodka, nasleduje medzera a názov 

vydavateľstva. 

 

Počet strán diela  
 Ak ide o knižnú publikáciu, počet strán sa v bibliografickom odkaze neuvádza.  

 Ak ide o citáciu článku v časopise, príspevku v zborníku, kapitoly v učebnici, počet strán 

sa uvádza.   

 

Citovanie z časopisov 

 Pri citovaní z časopisov sa nemusí uvádzať slovne ročník, číslo a strany zdrojového 

dokumentu. V prípade, že sa tieto slová neuvedú, ročník sa potom píše tučným písmom. 

Napr. roč. 6, č. 3, s. 5-15 alebo 6(3), 5-15. 

 

Elektronické dokumenty 

 V prípade uvádzania internetových zdrojov je potrebné do bibliografického odkazu 

uviesť lokalizáciu zdroja slovným spojením „Dostupné z“ alebo „Dostupné na internete“, 

za ktorým nasleduje dvojbodka, medzera a informácia o umiestnení zdroja. 

 Ak ide o citáciu z internetu, na konci bibliografického odkazu sa neuvádza bodka.  

 Internetová adresa sa v zozname bibliografických odkazov uvádza čiernym písmom bez 

podčiarknutia.  

 

 

PRÍKLADY POPISU CITÁCIÍ DOKUMENTOV PODĽA STN ISO 690: 2012 

 

1. Knižné publikácie (monografie, učebnice, zborníky, skriptá ...) 

Anonym, 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. 

[cit. 2013-07-15]. Dostupné z:  

http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154 

BERTALANFFY, Ludwig von, 1969. General Systems Theory. New York: Braziller. In: 

Štefan KIMLIČKA, 2004. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita 

Komenského [cit. 15. marca 2012]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi  

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. 2009 [cit. 2009-01-

12]. Dostupné z: http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-

detail.php?dokument=154 

HORVÁT, J. et al., 1999. Anatómia a biológia človeka. 2. vyd. Bratislava: Obzor. ISBN 80-

07-00031-5. 



INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v 

dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. 2001. Bratislava: Spolok slovenských 

knihovníkov. ISBN 80-85165-84-8.  

KAFKA, Franz, 2005. The Trial [online]. Translated by David WYlLlE. Project Gutenberg. 

Updated 2006-03-08 15:35:09 [cit. 2006-06-05]. Plain text format, 462 KB. Dostupné z: 

http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt 

KIMLIČKA, Štefan, 2004. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita 

Komenského [cit. 15. marca 2012]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi 

KOVAČKA, M., ed., 2000. Bibliografický zborník 1992-93. Martin: Matica slovenská. ISBN 

80-7090-507-7. 

OBERT, V., 2006.  Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 

80-8094-046-0.  

ROHOŇOVÁ, Ľudmila a Mária GAŠPAROVÁ, 2006. Metodika popisu článkov vo formáte 

MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR: príručka používateľa: verzia V 2.1. [online]. 

Martin: Slovenská národná knižnica [cit. 2013-01-24]. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné z: 

http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf 

SPEIGHT, J. G., 2005. Lange's Handbook of Chemistry [online]. London: McGraw-Hill. [cit. 

2009-06-10]. ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na internete: 

<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_b

ookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLA

Y_searchType=basic>  

STEINEROVÁ, J., 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: Š. 

KIMLIČKA et al., ed. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. 

Bratislava: Stimul, s. 9-56. ISBN 80-88982-29-4. 

SVOBODOVÁ, Z. Floristické pomery okresu Nové Zámky. In: J. HÁJIČEK a J. BLAŠKO, 

eds. Sprievodca V. západoslovenského tábora ochrancov prírody 1986: Kamenín, okr. 

Nové Zámky. 

TIMKO, Ján, Pavol SIEKEL a Juraj, TURŇA, 2004. Geneticky modifikované organizmy. 

Bratislava: Veda. ISBN 80-224-0834-4. 

Words Without Borders: The online magazine for international literature. 2005 [online]. PEN 

American Center [cit. 2002-03-05]. Dostupné z: http://www.wordswithoutborders.org 

ZEMÁNEK, P., 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical 

evaluation. In: 9th International Conference: proceedings. Vol. 2, Fruit growing and 

viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, vol. 2, p. 

262-268. ISBN 80-7157-524-0. 

 

2. Článok v časopise 

AHLBORG, H. G., O. JOHNELL, C. H. TURNER, G. RANNEVIK a M. K. KARLSSON, 

2003. Bone loss and bone size after menopause. N. Engl. J. Med. 349(3), 327-334. ISSN 

0028-4793. 

ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do 

komunikačného protokolu Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. 

Roč. 3, č. 2, s. 54-59. ISSN 1335-793X. 

http://www.fphil.uniba.sk/kkvi


alebo 

ANDREJČÍKOVÁ, N., 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do 

komunikačného protokolu Z39.50. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. 

3(2), 54-59. ISSN 1335-793X. 

BEŇAČKA, J. et al., 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Vol. 40, no. 

2, p. 206-215. 

HOGGAN, D., 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. Electronic 

Journal of Academic and Special Librarianship [online]. Vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. 

Dostupné z: <http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm> 

HRIVŇÁK, Ivan, 2002. Dvojfázové nehrdzavejúce ocele a ich zváranie. Zváranie – 

Svařování. 51(3-4), 49-54. ISSN 0000-XXXX. 

KUCIANOVÁ, Anna, 2001. Významná personálna bibliografia. In: Knižnica [online]. Roč. 2, 

č. 11-12, s. 662 [cit. 15. júna 2013]. ISSN 1336-0965. Dostupné z:  

http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Kniznica/11_12_2001/662.pdf  

STEINEROVÁ, J., 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. Pedagogická 

revue. Roč. 2, č. 3, s. 8-16. ISSN 1335-1982. 

 

3. Článok (kapitola) z knižnej publikácie (zborník, monografia, učebnica ...) 

BOĎOVÁ, M. et al., 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for 

information retrieval. In: 18. Informatické dni: sborník referátů z mezinárodní vědecké 

konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich 

využití. Praha: Univerzita Karlova, s. 17-28. ISBN 80-01-02079-7.  

DRÁB, Radovan a Lucia MIHÓKOVÁ, 2013. Determinants of fiscal consolidation success in 

V4 countries. In: Financial Aspects of Recent Trends in the Global Economy. Craiova: 

ASERS Publishing, s. 220-243. ISBN 9786069312971. 

GÁBRIŠ, T., 2005. Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in iudicis. In: K. 

SCHELLE a L. VOJÁČEK, eds. Stát a právo v období absolutismu: sborník. Brno: 

Masarykova univerzita, s. 175.  

KOMOROVÁ, Klára, 2005. Najstaršie trnavské tlače v Slovenskej národnej knižnici v 

Martine. In: Kniha 2005: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: 

Slovenská národná knižnica, s. 341-345. ISBN 80-89023-55-X.  

KOVAČKA, Miloš a Anna KUCIANOVÁ, 1998. 35. výročie ŠVK v Banskej Bystrici. In: 

Banská Bystrica. Banská Bystrica: ŠVK, s. 14-16.  

KUCIANOVÁ, Anna, 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej 

bibliografii. In: Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin: Slovenská národná 

knižnica, s. 136-139 [cit. 24. septembra 2012]. Dostupné z: 

http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf  

alebo 

KUCIANOVÁ, A. 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. 

In: Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, 

s. 136-139 [cit. 2006-01-24]. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf 



MCCONNELL, W.H., 1993. Constitutional History. In: The Canadian Encyclopedia [CD-

ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Stewart. ISBN 0-7710-1932-7. 

STEINEROVÁ, Jela, 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: Š. 

KIMLIČKA et al., eds. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. 

Bratislava: Stimul, s. 9-56. ISBN 80-88982-29-4.  

ZEMÁNEK, P., 2001. The machines for „green works“ in vineyards and their economical 

evaluation. In: 9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Friut Growing and 

viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, s. 262 – 

268. ISBN 80-7157-524-0. 

 

4. Vedecko-kvalifikačné práce 

FEČKO, Miroslav, 2015. Ekonomické aspekty služieb na vnútornom trhu: dizertačná práca.  

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

KRÁL, Rastislav, 2015. Ochrana vôd a ovzdušia normami správneho práva a trestného 

práva: dizertačná práca. Košice: UPJŠ.  

 

5. Výskumné správy 

BAUMGARTNER, J. a kol., 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie 

zvierat: výskumná správa. Nitra: VÚŽV. 

 

6. Normy  

STN ISO 214: 1998, Dokumentácia – Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu.     

ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na 

informačné pramene a ich citovanie.   

 

7. Zákony 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 




