
VZOR 4 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 

Spôsob zápisu údajov do zoznamu bibliografických odkazov upravuje norma: 

STN ISO 690- 01 0197: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu 

bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 

Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001. 

 

Účinnosť novej normy je od  mája 2012 
 
 

V zmysle normy STN ISO 690:2012 odporúčame jednotne používať pojem: Zoznam 
bibliografických odkazov. Zoznam bibliografických odkazov nemá číslo  ako kapitoly v práci. 
Bibliografický odkaz je štandardizovaný popis citovaného dokumentu. Je  to údaj opisujúci 
prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na 
umožnenie lokalizácie.  
 
Pri tvorbe bibliografických odkazov a citovaní treba dodržiavať tieto všeobecné pravidlá: 

 odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť 
vyhľadať, 

 v celej publikácii treba použiť rovnakú techniku citovania, 

 údaje sa preberajú tak, ako sa vyskytujú v prameni, iné písma sa transliterujú do 
latinky, 

 poradie údajov v odkaze vrátane interpunkcie je záväzné. 
Musí jasne identifikovať dokument a obsahovať predpísané časti popisu. Zoznam 
bibliografických odkazov sa umiestňuje bezprostredne za hlavným textom na novej strane. 
 
Citácia- uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu - je skrátené 
označenie citovaného zdroja (dokumentu) v texte práce podľa niektorej metódy citovania. 
Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Citát je 
text doslovne prevzatý z citovaného dokumentu. 

 

Ak sa citácie používajú v zhode so zoznamom bibliografických odkazov, musia obsahovať 

dostatok informácií, ktoré zabezpečia presné prepojenie medzi citáciou a bibliografickým 

odkazom.  Existuje viacero metód citovania, pričom v texte práce môže byť použitá iba jedna 

technika. 

 

Zo systémov citovania ( systém mena a dátumu-harvardský systém, číselný systém, 

systém priebežných poznámok) odporúčame používať číselný systém. Čísla uvedené 

v okrúhlych zátvorkách, v hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy v texte odkazujú na 



informačné pramene (zdroje) v poradí, v akom sa citujú prvýkrát. Následné citácie 

konkrétneho informačného zdroja dostanú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú 

konkrétne časti informačného prameňa, môžu sa za číslicami uviesť čísla strán atď. 

 

Príklad uvedenia zdroja v texte: 

 

použitie indexov na označenie odkazu 

 

Myšlienka neviditeľného zdroja bola vedecky skúmaná (26). Jeho absenciu potvrdili 

v ďalších výskumoch po desiatich rokoch (27)..... 

 

alebo 

 

Myšlienka neviditeľného zdroja bola vedecky skúmaná [26]. Jeho absenciu potvrdili 

v ďalších výskumoch po desiatich rokoch [27]...... 

 

alebo 

 

Myšlienka neviditeľného zdroja bola vedecky skúmaná 26. Jeho absenciu potvrdili v ďalších 

výskumoch po desiatich rokoch 27...... 

 

V zozname bibliografických odkazov budú tieto zdrojové dokumenty uvedené nasledovne: 

[26]  CRANE, D.  Invisible colleges. Chicago: University of Chicago Press, 1972. 
[27]  STIEG, M.F. The information needs of historians. College and research Libraries.1998, 

42(6), 549-560. ISSN 0000-XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Vzory pre citácie jednotlivých druhov dokumentov 

 

Ak citujeme monografiu, učebnicu, alebo skriptá (ako celok) – vtedy je odkaz zapísaný 

nasledovne: 

[1]  MOLNÁR, Zdeněk. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha:  Grada, 1992. 
ISBN 80-85623-07-2 

 
[2] LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ,R. Manažérstvo kvality. Bratislava:  STU, 2001.  ISBN 80-

227-1586-7 
 
[3] MARTINKOVIČ, M., HUDÁKOVÁ, M., MORAVČÍK, R. Náuka o materiáloch II : návody na 

cvičenia. Bratislava:  STU, 2001. ISBN 80-227-1599-9 
 

Poznámka: 
Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, 
medzera Krstné meno malými písmenami bodka. 
Názov diela musí byť napísané kurzívou bodka. 
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa čiarka medzera rok bodka. 
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný. 
 

 
 
 
 
 
 
Ak citujeme časť z monografie, učebnice, alebo z uceleného diela  – t.z., že ste použili a 
citujete len určitú časť z dokumentu (uvádzate presne rozsah odkiaľ ste čerpali): 
 

[2]   LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ, R. Základné systémy kvality. In: Manažérstvo kvality. 
Bratislava: STU, 2001, s. 156 – 157. ISBN 80-227-1586-7 

 

Poznámka: 
Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, 
medzera Krstné meno malými písmenami bodka. 
Názov citovanej časti publikácie bodka. 
Spojovník In dvojbodka medzera. 
Názov diela, z ktorého sa čerpalo (napísané kurzívou) bodka medzera. 
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa čiarka medzera rok čiarka rozsah 
strán na ktorých bola citovaná časť publikovaná. 
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný. 
 

 

 



Ak citujeme príspevok zo zborníka  – t.z., že ste použili a citujete len určitú časť 
z dokumentu (uvádzate presne rozsah odkiaľ ste čerpali): 
 

[2]   BEHÚLOVÁ, Mária. Nucleation in the undercooled melts. In: CO-MAT-TECH 2001. 
Bratislava: STU, 2001, s. 23 – 28. ISBN 80-227-9999-X 

 

Poznámka: 
Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, 
medzera Krstné meno malými písmenami bodka. 
Názov citovaného príspevku bodka. 
Spojovník In dvojbodka medzera. 
Názov zborníka, z ktorého sa čerpalo (napísané kurzívou) bodka medzera. 
Miesto vydania dvojbodka medzera názov vydavateľa čiarka medzera rok čiarka rozsah 
strán na ktorých bola citovaná časť publikovaná. 
Číslo ISBN publikácie ak je dostupné, tak zápis je povinný. 
 

 

 

 

Ak citujeme článok v časopise: 
 
[1]   HRIVŇÁK, Ivan. Dvojfázové nehrdzavejúce ocele a ich zváranie. Zváranie – Svařování. 

2002, 51(3-4), 49 – 54. ISSN 0000-XXXX. 
 

Poznámka: 
Autor musí byť zapísaný v poradí a úprave: PRIEZVISKO veľkými písmenami čiarka, 
medzera Krstné meno malými písmenami bodka. 
Názov článku bodka. 
Názov časopisu kurzívou bodka. 
Rok čiarka číslo ročníka boldom bez medzery guľatá zátvorka číslo časopisu v danom 
ročníku guľatá zátvorka čiarka medzera strany od do na ktorých bol uvedený článok 
publikovaný bodka. 
Číslo ISSN časopisu povinné. 
 
 

Ak citujeme elektronický dokument 
[1]  Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN 

American Center, ©2005  [cit. 2002-03-05]. Dostupné na internete: 
http://www.wordswithoutborders.org 

 

Poznámka:  
najdôležitejšie je v hranatých zátvorkách uviesť dátum, kedy ste zdroj na internete našli, 
napr. [cit. 2002-03-05]!!! Uvediete dátum, kedy ste zdroj citovali! 
 
ZÁVER - Norma uvádza príklady citovania grafických materiálov, máp, hudobnín, noriem, patentov a rôzne iné 

druhy publikácií. Normu nájdete v študovni Akademickej knižnice a vo Vydavateľstve AlumniPress  Odboru 
poznatkového manažmentu MTF STU . 
 


