Citovanie podľa ISO 690
Citovanie je nutné pri preberaní akéhokoľvek textu alebo časti citovaného dokumentu:
 citát = doslovný text;
 parafráza = modifikovaný text alebo jeho časť;
 časti dokumentu = výsledky výskumov, tabuľky, grafy, obrázky...;
 odkaz na publikáciu = spomenutie publikácie v texte práce.
Necitujú sa všeobecne zaužívané výrazy (napr. príslovia), všeobecne známe historické údaje,
teoretické verejne diskutované argumenty a podobne.

Hlavné zásady pri citovaní:
 údaje pre vytvorenie odkazu sa čerpajú z citovaného dokumentu (titulný list, tiráž, prvá
strana článku...)
 doplňujúce informácie sa uvádzajú v hranatých zátvorkách (preklad názvu, doplnky...)
 povinné údaje, ktoré sa v dokumente nenachádzajú, sa vynechajú
 zachováva sa predpísané poradie a forma údajov
 každý údaj musí byť oddelený interpunkčným znamienkom (bodka, čiarka,
dvojbodka)
 jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou
 poradie prvkov v zápise odkazu:
 autor/autori = meno tvorcu/tvorcov
 názov, podnázov
 označenie média (len pre elektronické a neknižné dokumenty)
 poradie vydania
 miesto vydania, vydavateľ = informácie o výrobe
 dátum vydania / rok vydania / číslo časopisu
 edícia
 rozsah
 zdrojový dokument
 štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)
 informácie o dostupnosti, prístupe alebo umiestnení
 poznámky - doplňujúce všeobecné informácie
 údaje sa zapisujú v jazyku citovaného dokumentu (s výnimkou poznámok a doplnkov)
 je možné používať slovenské skratky (vyd., roč., č.), ale aj inojazyčné ekvivalenty (ed., vol.,
no.)
 bibliografický odkaz končí bodkou, ak je posledným údajom URL, bodka sa nepoužíva

Príklady:
Monografia:
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Friedrich Weinwurm : architekt = architect. 1. vyd. Bratislava :
Slovart, 2014. 373 s. ISBN 978-80-556-1158-7.

Článok z časopisu:
LEGÉNY, Ján. Aspekty každodennosti mesta : sociologický pohľad na mesto. In ALFA. Roč. 21,
č. 1 (2016), s. 4-11. ISSN 1135-2679.
Článok v elektronickom zborníku:
ROLLOVÁ, Lea - KONČEKOVÁ, Danica. Univerzálne navrhovanie - sprístupnenie prostredia pre
všetkých. In KUTARŇA, Jozef.Nové trendy v súčasnej sociálnej práci : Sociálna práca,
dobrovoľníctvo, marginalizované skupiny, zdravotne postihnutí, etika, varia [elektronický
zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2015,
CD ROM, s. 85-94. ISBN 978-80-89464-30-2.
Práce zverejnené na internete:
KOTRADYOVÁ, Veronika. Vnímanie prostredia a jeho prvkov ako komplexný proces z pohľadu
environmentálnej, kognitívnej a kultúrnej psychológie : Vnímanie prostredia a jeho prvkov
ako komplexný proces z pohľadu environmentálnej, kognitívnej a kultúrnej psychológie.
Praha : beffa.eu, 2012. 2 s. Dostupné na internete: <http://www.beffa.eu/wpcontent/uploads/2012/06/s3-veronika-Kotradyova-Vnimanie-prostredi-a-jeho-prvku-jakokomlpexni-proces.pdf>
Katalóg knižnice
V knižničnom katalógu ARL sa pri každom zázname zobrazuje citácia a možnosť zobraziť
záznam vo formáte ISO 690, pri každom zázname sa zobrazuje odkaz na plný bibliografický
záznam CitacePRO.
Príklad:

Norma STN ISO 690:2012 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu
bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie stanovuje 3 rovnocenné
spôsoby citovania, pričom platí zásada, že v celej práci je nutné aplikovať len jednu techniku
citovania.
1. Harvardský systém – technika mena a dátumu
 v texte za citovanou informáciou sa uvedie:
o priezvisko autora (ak nie je uvádza sa začiatok názvu) a dátum vydania
v okrúhlych zátvorkách
o viaceré publikácie toho istého autora s rovnakým rokom sa odlišujú malými
písmenami a, b, c... v okrúhlych zátvorkách za rokom
o číslo strany sa pridá za dátum, ak sa citujú konkrétne časti publikácie
 zoznam bibliografických odkazov – najdôležitejšie pravidlá:
o abecedný zoznam zoradený podľa priezviska autora, príp. začiatku názvu
o ak autor cituje vlastné práce uvádza ich ako prvé
o odkazy toho istého autora sú zoradené od najstarších po najnovšie
o odkazy s 1 autorom majú prednosť pred odkazmi na práce toho istého autora
so spoluautormi
Príklad:
Text:
...Metóda pozostáva zo siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto
činnosť (Kimlička, 1985)...
Zoznam bibliografických odkazov:
...
KIMLIČKA, Š. 1985. Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných
systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
LUKAVEC, P.1974. Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních
systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.
...
2. Numerický systém – technika číselných odkazov
 v texte sa za citovanou informáciou uvedie:
o vlastné poradové číslo citácie v okrúhlych/hranatých zátvorkách alebo ako
horný index
o ak sa uvádza konkrétna strana, za poradovým číslom sa dá čiarka, medzera
a uvedie číslo strany
 zoznam bibliografických odkazov – najdôležitejšie pravidlá:
o bibliografický odkaz má priradené rovnaké poradové číslo ako citácia v texte
o poradové číslo pre jeden titul je vždy rovnaké, titul sa uvádza v zozname len raz
Príklad:
Text:
...Podrobnejší opis metódy uvádza Lukavec (23, s. 19) a Kimlička (18). Metóda
pozostáva zo siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto činnosť
(16)...
Zoznam bibliografických odkazov:
...
16. KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných
systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.

...
18. KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava :
Univerzita Komenského. 1984, 255 s.
...
23. LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních
systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.
...
3. Technika priebežných poznámok
 v texte sa za citovanou informáciou uvedie:
o poradové číslo citácie - bližšie údaje sa uvádzajú v poznámkach pod čiarou
 poznámka pod čiarou:
o každá položka v poznámkach pod čiarou dostáva nové číslo, aj opakovaná
citácia toho istého diela (táto sa môže skrátiť – uvedie sa priezvisko
autora/autorov a skrátený názov, za ním sa napíše číslo/čísla citovaných strán)
o jednotlivé poradové čísla sa nevzťahujú len na bibliografické odkazy ale aj na
rôzne iné poznámky
o súčasťou poznámky o citácii je číslo bibliografického odkazu v zozname použitej
literatúry (ak je číslovaný)
 zoznam bibliografických odkazov:
o pravidlá rovnaké ako pri harvardskom systéme
Príklad:
Text:
...Podrobnejší opis metódy uvádza Lukavec (25) a Kimlička (26). Metóda pozostáva zo
siedmich základných krokov, ktoré vyjadrujú v skratke túto činnosť (podrobnejšie pozri
v 27)...
Poznámky pod čiarou:
25. LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních
systémů a modelů těchto systémů.
26. KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných
systémov.
27. KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov.
...
Skrátená citácia pri druhej a ďalšej citácii dokumentu:
??. KIMLIČKA, Teoreticko-množinový prístup, s. 28.
Zoznam bibliografických odkazov:
...
KIMLIČKA, Š.: Teoreticko-množinový prístup k formovaniu teórie informačných
systémov. In: Knižnice a vedecké informácie, roč. 17, 1985, č. 6, s. 255-260.
KIMLIČKA, Š.: Teória projektovania knižnično-informačných systémov. Bratislava :
Univerzita Komenského. 1984, 255 s.
LUKAVEC, P.: Aplikace metody rozhodovací analýzy pro hodnocení informačních
systémů a modelů těchto systémů. Praha : UVTEI. 1974, 186 s.
...
Knižnica FAD, 7.4.2021

