
Ako správne citovať 

v bakalárskych 

a diplomových prácach
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• 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 ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za 

poskytovanie technickej normy.

• Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii Úrad pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Dokumenty
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Čo je citácia
• Citácia alebo citovanie je skrátené označenie citovaného zdroja 

(dokumentu) v texte práce podľa niektorej metódy odporučenej 
normou STN ISO 690.

• Slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom 
dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname 
bibliografických odkazov.

• Citácia slúži aj na spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom
o citovanom dokumente umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej 
strane textu.

• Citát je taký text, ktorý sme doslovne prevzali z nejakého dokumentu, 
resp. informačného zdroja.

3



Zásady citovania

• Bibliografický odkaz musí presne identifikovať zdroj, aby ho bolo 

možné bez ťažkostí vyhľadať.

(Bibliografický odkaz je štandardizovaný popis citovaného dokumentu a

musí obsahovať predpísané časti popisu.)

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

• V celej práci treba používať rovnakú techniku citovania.
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• V prípade, že časť prevzatú z iného diela, doslovne citujeme, 
dáme ju do úvodzoviek

• Ak parafrázujeme, úvodzovky použiť nemusíme

• V každom prípade ale za touto časťou textu musí byť značka 
zdroja

Zásady citovania
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Vzťahy medzi základnými prvkami citačného 
procesu

knihovnícky tradicionalizmus a jednostrannosť systémového technokratiz-

mu a „vidieť človeka aký je, čo vie a čo chce vedieť, ako vie robiť, čo  

k tomu z ľudského fondu poznania potrebuje, aké sú jeho vlastnosti                     

a schopnosti, jeho kultúrna, kvalifikačná a informačná úroveň, ktorá mu 

uľahčí sebapoznávanie, sebaaktualizovanie, sebarealizáciu v danom 

prostredí i spoločnosti” (Žatkuliak, 1981, s. 35). Dnes, po dvadsiatich

rokoch, je téma človeka v spoločenských procesoch všeobecne znovu

oživená a miestami sa zdá, že až zdevalvovaná (napríklad „zázračnými“ 

____________________

ŽATKULIAK, J.G. Používatelia odborných informácií ..., 1981.

citát

citácia v texte 

skrátený 

odkaz 

pod čiarou
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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) 

_______________________________
KARPINSKÝ, Peter. 2011. Päť X päť: Antológia súčasnej slovenskej prózy. (2011), s. 11
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Príklady – vnútrotextové citácie

Číselný systém vo forme horného indexu, ktorý odkazuje  

na poznámku pod čiarou:

• „Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie sú 

len odmietnutím a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho poznávania.“11

• „Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorskom otriasala vojna, naozaj krvavo sa 

bojovalo napríklad na južnej strane Karpát.“12

_____________________________________________________________________

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

12 http://www.valka.cz/clanek_12331.html, cit. 18-11-2015
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Príklady – vnútrotextové citácie

Číselný systém (číslo v hranatej zátvorke), ktorý odkazuje na 
poznámku pod čiarou:

• „Typickými znakmi sú tiež irónia a sarkazmus, ktoré v Ballovej próze nie 
sú len odmietnutím a zatratením sveta, ale aj spôsobom jeho 
poznávania.“ [11]

• „Práve v roku 1915 Rakúsko-Uhorskom otriasala vojna, naozaj krvavo sa 
bojovalo napríklad na južnej strane Karpát.“ [12]

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

[12] http://www.valka.cz/clanek_12331.html, cit. 18-11-2015
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Príklady – citácia obrázkov
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Príklady – citácia tabuliek
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Zdroj:  citácia (tabuľku sme prebrali celú z iného zdroja)

Zdroj:  autor na základe dát z ... (prebrali sme surové dáta, ale 
sme ich spracovali)

Zdroj:  autor (ak sme dáta zozbierali sami a tabuľku spracovali 
sami) 

Zoznam tabuliek

Zoznam obrázkov

Citácia obrázkov a tabuliek
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Citácia noriem

Žiadosť o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej 
normy alebo časti technickej normalizačnej informácie

Podľa § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej 
len „zákon“) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky ako slovenský národný normalizačný orgán udeľuje 
súhlas na odplatné alebo bezodplatné citovanie časti slovenskej 
technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie.

Od 1.4.2020 sa podľa § 14 ods. 4 písm. a) zákona žiadosti o udelenie 
súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti 
technickej normalizačnej informácie podávajú prostredníctvom 
automatizovaného systému, ktorý nájdete na https://citacie.unms.sk/
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V závere textu nesmie chýbať zoznam všetkých zdrojov (knižných, 

časopiseckých, legislatívnych, internetových zdrojov a iných,

ktoré ste citovali v záverečnej práci). Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitej literatúry (bibliografických odkazov) je potrebné
zostaviť podľa toho aký systém citovania ste používali v celej
záverečnej práci

• harvardský systém –abecedne

• číselný systém – podľa poradových čísel ich citovania

Zoznam použitej literatúry 

- zoznam bibliografických odkazov
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Príklady zápisov rôznych bibliografických 
odkazov na zdroje použité v texte  

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.
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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-
ViednedoChorvatskej-r-1846

• Firemník [online databáza]. Nižný Klátov: Goalnet, ©2011 [cit. 2015-11-18].

Dostupné na: http://www.firemnik.sk/

Príklady bibliografických odkazov
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Spracovala: Soňa Jačalová

odkaz na stránku akademickej knižnice – Ako správne citovať?:

http://ak.aos.sk/images/Spravne_citovanie.pdf

webová stránka, ktorá Vám pomôže správne citovať: 

www.citace.com

Prajeme Vám veľa úspechov pri písaní záverečnej práce

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

MICHLEROVÁ, Lucia. Ako citovať v odborných prácach [online]. 
Eduworld, portál pre vzdelávanie a sebavzdelávanie  [cit. 2018-11-12]. 
Dostupné na: https://eduworld.sk/cd/lucia-michlerova/1708/ako-
citovat-v-odbornych-pracach

STAŘOŇOVÁ, Katarína.  Vedecké písanie. 1. vyd. Bratislava: 
Vydavateľstvo Osveta, 2011. 248 s. ISBN 978-80-8063-359-2.

Použité materiály
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