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Prečo musím citovať?



Prečo musím citovať?

Citovaním v texte označujeme zdroje použité pri 
písaní práce.



Prečo musím citovať?

Citovaním v texte označujeme zdroje použité pri 
písaní práce.

Ak autor necituje použité zdroje, 

jeho práca je plagiát!





Citát

je časť textu, ktorú

doslova preberáme zo 
zdrojového dokumentu.



Citát dávame do „úvodzoviek“

a môžeme ho zvýrazniť kurzívou.





citát



Parafráza

je voľne upravená myšlienka 

iného autora. 

Parafráza sa nedáva do 
úvodzoviek.





parafráza



Citácia je skrátené 
označenie zdroja. 



Citácia je skrátené 
označenie zdroja. 

Slúži na prepojenie citátu 
alebo parafrázy s 
bibliografickým odkazom. 



Poznáme 3 metódy citovania
podľa normy STN ISO 690



Poznáme 3 metódy citovania
podľa normy STN ISO 690

• meno (prvý údaj) a rok 
• číselné odkazy
• priebežné poznámky pod čiarou



Poznáme 3 metódy citovania
podľa normy STN ISO 690

Odporúčame používať metódu meno a rok. 

Je jednoduchá, prehľadná a predstavuje 
najmenšie riziko omylu 

• meno (prvý údaj) a rok 
• číselné odkazy
• priebežné poznámky pod čiarou



V texte sa uvedie v zátvorkách meno autora alebo 1. slovo 
názvu, ak je autor neznámy, a rok vydania (Novák 2011).

Metóda meno a rok
(Harvardský systém)



V texte sa uvedie v zátvorkách meno autora alebo 1. slovo 
názvu, ak je autor neznámy, a rok vydania (Novák 2011).

Za rokom môžeme uviesť aj čísla citovaných strán 

(Novák 2011, s. 120 ). 
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(Harvardský systém)



V texte sa uvedie v zátvorkách meno autora alebo 1. slovo 
názvu, ak je autor neznámy, a rok vydania (Novák 2011).

Za rokom môžeme uviesť aj čísla citovaných strán 

(Novák 2011, s. 120 ). 

Ak majú dva dokumenty rovnakého autora aj rok, odlíšime ich 
malými písmenami (Novák 2011a, Novák 2011b). To isté sa 
urobí aj v zozname bibliografických odkazov.

Metóda meno a rok
(Harvardský systém)



V texte sa uvedie v zátvorkách meno autora alebo 1. slovo 
názvu, ak je autor neznámy, a rok vydania (Novák 2011).

Za rokom môžeme uviesť aj čísla citovaných strán 

(Novák 2011, s. 120 ). 

Ak majú dva dokumenty rovnakého autora aj rok, odlíšime ich 
malými písmenami (Novák 2011a, Novák 2011b). To isté sa 
urobí aj v zozname bibliografických odkazov.

Zoznam bibliografických odkazov je v abecednom poradí. Za 
menom autora (názvom) sa uvedie rok, ktorý už pri 
vydavateľských údajoch nepíšeme.

Metóda meno a rok
(Harvardský systém)



Citácia: metóda 
meno a rok



Ak meno spomeniete 
v texte, rok zapíšte do 

zátvorky za ním



Citácie sú spojené s bibliografickými odkazmi poradovým 
číslom, ktoré je umiestnené ako horný index alebo v zátvorke.

Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak 
za sebou nasleduje viac citácií toho istého dokumentu, majú 
rovnaké číslo ako prvá citácia. Za poradovým číslom citácie sa 
môžu uviesť čísla strán.

Odkazy sa v číslovanom zozname bibliografických odkazov 
usporiadajú podľa ich poradových čísel. 

Metóda číselných 
odkazov



Citácia: metóda 
číselných odkazov



Za každú citáciu sa umiestňuje poradové číslo ako horný index alebo v 
zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky pod čiarou, v ktorých sú 
skrátené bibliografické odkazy na zdrojové dokumenty.

Pre každý citát alebo skupinu citátov či parafráz sa používa jedno číslo 
poznámky. Poznámka môže citovať viac ako jeden dokument.

Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú 
odlišné čísla.

V poznámke, ktorá sa odvoláva na dokument citovaný v predchádzajúcej 
poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo 
predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod. 

V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abecedne 
podľa prvého údaja – poradové čísla sa do zoznamu nepíšu.

Metóda priebežných poznámok



Citácia: metóda 
priebežných poznámok



sú pri metóde priebežných poznámok 
nevyhnutné, ale môžete ich používať aj pri 
ostatných metódach.

Čitateľom, tak uľahčíte orientáciu vo vašej práci.

Poznámky pod čiarou



Do poznámky napíšete skrátený bibliografický odkaz na 
zdrojový dokument (v prípade metódy číslovaných 
odkazov uvediete aj poradové číslo dokumentu):

Poznámky pod čiarou



Bibliografické 
odkazy

Na konci každej práce sa uvádza zoznam bibliografických 
odkazov. 

Bibliografický odkaz je štandardizovaný popis citovaného 
dokumentu. 

Údaje, ktoré musí obsahovať, a ich poradie sú stanovené 
normou STN ISO 690.



Poradie údajov v odkazoch
(pri metóde meno a rok)

1. Meno autora

2. Rok

3. Názov

4. Typ média (povinný pre netlačené zdroje – CD, DVD, online...)

5. Poradie vydania (1. vydanie sa nemusí uvádzať)

6. Miesto vydania: vydavateľ

7. Edícia (len pre knihy, ktoré sú súčasťou edície)

8. Číslovanie (ročník, číslo pri časopisoch, strany - nepovinné)

9. Identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

10. Dostupnosť (URL adresa pre online zdroje)



Zápis údajov v odkazoch



• prvý autor sa uvádza vo forme PRIEZVISKO, Meno
• ďalší autori sa uvádzajú vo forme Meno, 

PRIEZVISKO
• namiesto rodného mena možno použiť iniciálu
• ak je autorov veľa, uvedie sa meno iba prvého a za 

ním skratka a kol. alebo et al.
• namiesto autora možno uviesť hromadného 

tvorcu (napr. organizáciu)

Meno autora



• uvádza sa v jazyku dokumentu

• píše sa kurzívou

• v prípade odkazu na príspevok (napr. článok) sa kurzívou 
píše názov zdrojového dokumentu (časopisu). Pred 
zdrojovým dokumentom sa napíše In:  

• ak v dokumente nemožno nájsť názov, jeho označenie by 
sa malo uviesť v hranatých zátvorkách a musí obsahovať 
napr. [prezentácia], [fotografia]

PRIEZVISKO, Meno. Názov.

PRIEZVISKO, Meno. Názov príspevku. In: Názov zdroja.

Názov



• uvádza sa a v prípade dokumentu, ktorý je 
sprístupnený inak, ako v tlačenej forme

• napr. [online], [CD], [DVD], [databáza], ...
PRIEZVISKO, Meno. Názov [online].

Označenie média (nosiča)



• uvádza sa pri odkaze na monografiu ako celok 
alebo elektronický dokument (akje v ňom uvedené)

• pri prvom vydaní sa neuvádza
• Príklad: 2. vyd. 

Poradie vydania



• miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, 
ako je uvedené v dokumente vo forme:

Miesto vydania: Vydavateľ
• ak tieto údaje chýbajú, jednoducho ich vynecháme.

Miesto vydania, vydavateľ



• zapisuje sa arabskými číslicami. 
• v odkazoch na online dokumenty treba uviesť aj 

presný dátum citovania [cit. 2002-12-20]
• ak sa dátum nedá určiť, nahradí sa rokom udelenia 

copyrightu, rokom tlače, alebo predpokladaným 
rokom vydania v hranatej zátvorke

• pri metóde meno a rok sa rok vydania uvádza už za 
menom autora

PRIEZVISKO, Meno, ROK. Názov.
• Pri ostatných metódach sa rok uvádza za vydavateľa
Miesto vydania: Vydavateľ, ROK.

Dátum/Rok



• uvádza sa pri odkaze na časti celku (článok v 
časopise, v zborníku, kapitola v knihe a pod.)

• Skracujú sa obvyklým spôsobom:
roč. 6, č. 3, s. 5-15
vol. 6, iss. 3, s 5-15 
6(3), 5-15
• rozpätie strán nie je povinné uvádzať

Číslovanie (ročník, strany) 



• ISBN, ISSN, DOI

• ISBN 80-7114-433-3.

Štandardné identifikátory



• pre online dokumenty
• adresa URL, pred ktorú sa napíše 

Dostupné z: alebo Dostupné na:
•podľa novej normy z r. 2012 sa URL 

adresa uvádza bez zátvoriek
• za URL adresou sa nepíše bodka

Informácie o dostupnosti



Je toho veľa?



Tvorba citácií a bibliografických odkazov je 
pre mnohých študentov strašiakom.  
Ak si ich však budete vytvárať priebežne, 
počas písania práce, určite to zvládnete.

To najhoršie, čo môžete urobiť, je nechať 
citácie na záver. 



Mnohé databázy poskytované knižnicou 
majú funkciu na tvorbu citácií.
Citácie dokáže spravovať aj Word, nie 
však podľa najnovšej normy. 
Príklady ako správne vytvárať 
bibliografické odkazy podľa najnovšej 
normy (2012) nájdete napr. v článku 
Lucie Lichnerovej

Tip na záver

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/2/citovanie-a-odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-noveho-standardu-iso-690-2010-cast-1-tvorba-bibliografickych-odkazov.html?page_id=2457


Pohodlným a zároveň spoľahlyvým 
riešením pre tvorbu bibliografických 

odkazov je generátor citace.com.

Určite ho vyskúšajte 

Tip na záver

http://www.citace.com/
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