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Dokumenty

• Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej 
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

• STN ISO 690 Informácie a dokumentácie: Návod na tvorbu 
bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie

• Vyhláška 61 ÚNMS SR o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 
ÚNMS



Zásady citovania

• Odkaz musí presne identifikovať zdroj, aby ho bolo možné   

bez ťažkostí opäť vyhľadať.

• Poradie údajov v odkaze (v popise zdroja) je záväzné.

• V celej práci treba používať rovnakú techniku citovania.



Príklady – vnútrotextové citácie

• Systém mena a dátumu (tzv. harvardský systém):
Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú len odmietnutím 
a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania. (Karpinský, 2011)

• Číselný systém (číslo v hranatej zátvorke):
Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú len 
odmietnutím a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania. [1]
Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorskom otriasala vojna, naozaj krvavo sa bojovalo 
napríklad na južnej strane Karpát. [2]



Príklady – vnútrotextové citácie

• Číselný systém (horný index):

Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú len odmietnutím a 

zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania.1 Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorskom   

otriasala vojna, naozaj krvavo sa bojovalo napríklad na južnej strane Karpát2

...

________________________________________

1 KARPINSKÝ, Peter. 2011. Päť X päť: Antológia súčasnej slovenskej prózy.(2011), s. 11.

2 http://www.valka.cz/clanek_12331.html, cit. 18-11-2015 

http://www.valka.cz/clanek_12331.html


Zoznam použitej literatúry 

V závere textu nesmie chýbať zoznam všetkých zdrojov (knižných, 
časopiseckých, legislatívnych, elektronických a iných, ktoré ste 

citovali) Zoznam použitej literatúry



Príklady bibliografických odkazov

Monografia:

KICZKO, Ladislav a kol. 1997. Slovník spoločenských vied. 1. vyd. Bratislava:
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 304 s. ISBN 80-08-02592-1.

Článok z časopisu:
STEINEROVÁ, Jana. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: 
Pedagogická revue. 2000,     roč. 2, č. 3,   s. 8 – 16. ISSN 1335-1982.

Časť zo zborníka:
KRŠKA, Peter. 2002. Časové charakteristiky skoku o žrdi žien. In: Problémy súčasnej 
atletiky. Zborník prác z vedeckej konferencie. Bratislava : ICM Agency, 2002. s. 122-125. 
ISBN 80-89075-12-6.



Príklady bibliografických odkazov

Webové stránky, elektronické monografie:

• SMITH, Albert. 2008. Constitutional history. [CD-ROM]. Toronto: Steward
Press,2008. ISBN 0-7710-1932-7.

• ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Cestovanie z Viedne do Chorvátskej r. 
1846 [online]. Zlatý fond denníka SME, 2010 [cit. 2015-11-18]. Dostupné na:
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1325/Zechenter-Laskomersky_Cestovanie-z-Viedne-
doChorvatskej-r-1846

• Firemník [online databáza]. Nižný Klátov: Goalnet, ©2011 [cit. 2015-11-18]. 
Dostupné na: http://www.firemnik.sk/

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1325/Zechenter-Laskomersky_Cestovanie-z-Viedne-doChorvatskej-r-1846
http://www.firemnik.sk/


Záver

webová stránka, ktorá Vám pomôže správne citovať:

www.citace.com

Prajeme Vám veľa úspechov pri písaní Vašej práce
kolektív akademickej knižnice

http://www.citace.com/
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