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Vzory popisu dokumentov a  príklady bibliografických odkazov 

 
Vzťah medzi dokumentom pôvodným, písomnou prácou, citátom a odkazom upravujú 
zákonné normy. Pri tvorbe záverečných prác sa odporúča postupovať podľa normy ISO 690. 
V uvedenej norme je na techniku citovania použitá metóda: 
 1. meno-dátum 
 2. odkazové číslo 
 
Metóda „meno – dátum“ v krokoch: 

1. píšeme text vlastnej práce, 

2. vkladáme do neho konkrétny citát/text(parafrázu z iného dokumentu, 

3. na konci citovaného textu uvedieme meno autora a dátum publikovania (musí byť v 

súlade so zoznamom bibliografických odkazov), 

4. konkretizácia t. j. upresnenie citácie buď poznámka pod čiarou alebo zoznam 

bibliografických citácií. 

Metóda odkazové číslo v krokoch 

1. píšeme text vlastnej práce, 

2. vkladáme do neho konkrétny citát/text z iného dokumentu, 

3. za citovanou informáciou sa uvedie poradové číslo v zozname odkazov. Toto  číslo musí 

byť rovnaké ako je zdroj očíslovaný v zozname odkazov. Čísla sa uvádzajú v hranatých 

zátvorkách napr. [12].  Pri opakovanom citovaní toho istého dokumentu uvedieme to 

poradové číslo, ktoré sme pridelili prvý raz. Zoznam použitej literatúry bude v tejto metóde 

usporiadaný  priebežne pod poradovými číslami.   

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2 

1. Knihy, monografie  (jeden až traja autori) 

PRIEZVISKO, Meno autora (pokiaľ ich je viac, oddeľujeme ich pomlčkou). Rok vydania. 
Názov: prípadný podnázov. [V prípade, že citujeme z diela v inom jazyku, môžeme v 
hranatých zátvorkách pripojiť preklad názvu. Ak citujeme z prekladu, uvádzame len 
slovenský názov.] Poradie vydania (ak ide o 1. vydanie, môže, ale nemusí sa uvádzať). 
Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Celkový počet strán. Edícia (ak je kniha súčasťou 
edície). ISBN. 

Príklad: 

PASTOREK, F. – HADZIMA, B. – KAJÁNEK, D. 2019. Preparation and corrosion properties 
of structural materials with refined grain structure. 1. vyd. Harlow: Person, 2019. 102 s. ISBN 
978-1-8396-1054-7. 

Údaj ISBN (u kníh), ISSN (u časopisov) alebo DOI (identifikátor digitálnych objektov) je 
povinný, ak je k dispozícii. Napríklad u starších kníh, ktoré nemajú ISBN, sa toto neuvádza. 
DOI tiež nenájdeme pri všetkých elektronických príspevkoch. 

Príklad: 

DADO, M. 1988. Optoelektronika v telekomunikáciách. Bratislava: Alfa, 1988. 109 s.  



2. Knihy, monografie /viac autorov/ 

PRIEZVISKO, Meno prvého z autorov a kolektív. (a kol., prípadne et al.) Rok vydania. 
Názov: prípadný podnázov. Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. 
Celkový počet strán. ISBN. 

Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to 
zahraničné dielo napísané v anglickom jazyku.  

Príklad: 

DECKÝ, M. a kol. 2021. Mestské inžinierstvo. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2021. 
364 s. ISBN 978-80-554-1790-5. 

3. Záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné), habilitačné a rigorózne práce, 
výskumné správy 

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov práce: podnázov. [typ záverečnej 

práce/správy]. Miesto vydania: Archivujúca inštitúcia [s. n.], rok vydania. Celkový počet strán. 

Príklad: 

VALÁŠKOVÁ, K. 2014. Realizácia spotrebiteľskej politiky a ochrana spotrebiteľa z aspektu 
podniku. [dizertačná práca]. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a 
ekonomiky dopravy a spojov, Katedra ekonomiky, 2014. 126 s.  
NOVÁK, A. a kol. 2011. Vypracovanie postupu letového overovania vybraných LPZ . 
[záverečná správa projektu]. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS, Katedra 
leteckej dopravy, 2011. 51 s. 

4. Príspevky v časopisoch 

PRIEZVISKO, Celé meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Názov zdrojového 
dokumentu. Rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od – do). ISSN. 

Príklad: 

KVET, M. – MATIAŠKO, K. 2017. Using triggers to provide database management and 
performance temporal environment. In: International Journal of Simulation. 2017, roč. 18, č. 
2, s. 1-9. ISSN 1473-804X. 
  

5. Časti alebo kapitoly v publikácii/zborníku 

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Môže obsahovať sekundárnu 
zodpovednosť, ak je k dispozícii (kto príspevky zozbieral). Názov zborníka: podnázov. Miesto 
vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán (strana od – do). ISBN/ISSN.  

Príklad: 

VEĽAS, A. 2013. Spoľahlivosť elektrických zabezpečovacích systémov. In: Riešenie 
krízových situácií v špecifickom prostredí: 18. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina: 
Žilinská univerzita, 2013. s. 673-678. ISBN 978-80-554-0701-2.  



 6. Webové stránky, elektronické monografie, počítačové programy 

PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov: podnázov. [Druh nosiča]. Miesto vydania: 
Vydavateľ, rok vydania/aktualizácie, ak je uvedený [Dátum citovania vo formáte deň-mesiac-
rok, ak ide o online dokumenty, ktoré sa môžu upravovať]. Dostupnosť a prístup. ISBN, ak je 
uvedené. 

Príklady: 

NOSEK, R. 2021. Mechanika tekutín [CD-ROM]. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 
2021.  
72 s. ISBN 978-80-554-1773-8. 
HOREMUŽ, M. 2021. Politický vývoj Ruskej federácie po roku 1991 [online]: vybrané témy 
vo vzájomných súvislostiach. 1. vyd. [s.l.]: Martin Horemuž [cit. 2022-02-09]. 71 s. ISBN 978-
80-570-3685-2.  
Dostupné na: 
https://fhvunizamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/jakub_svec_fhv_uniza_sk/Ef1XTA2KzcVHq
M2gV0_GkBkBzM4uC_NnmTJmuzNAtK3QKA 

7. Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky 

PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In: Názov zdroja: podnázov 
[označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Miesto 
vydania: Vydavateľ, detail. Rok vydania, numerácia, rozsah strán. Dátum aktualizácie [dátum 
citovania vo formáte deň-mesiac-rok]. Názov edície, číslo zväzku. Dostupnosť a prístup. 
ISBN/ISSN.  

Príklady: 

JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ. et al. 2021. Coverage versus response time objectives in ambulance 
location. In: International journal of health geographics [online]. 2021, roč. 20, č. 1, s. 1-16. 
[cit. 2022-02-09]. ISSN 1476-072X.  
Dostupné na: https://ijhealthgeographics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12942-021-
00285-x.pdf  
 
SMETANA, M. – JANOUŠEK, L. 2010. Parametric analysis in pulsed eddy current evaluation 
of conductive materials. In: CPEE 2010 [CD-ROM] = Computational problems of electrical 
engineering: proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-
7043-899-2.  
JUDÁKOVÁ, Z. – JANOUŠEK, L. 2019. Low frequency electromagnetic field in 
microenvironments and their possible health impacts [online]. In: 20th International 
conference Computational problems of electrical engineering: proceedings. 1. vyd. New 
York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. s. 1-4. [cit. 2022-02-09]. ISBN 
978-1-7281-2811-5.  
Dostupné na: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8949158 
  
8. Normy, zákony 

Označenie a číslo normy: rok vydania, (nie rok schválenia, alebo účinnosti) Názov normy. 

Príklad: 

STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

https://fhvunizamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/jakub_svec_fhv_uniza_sk/Ef1XTA2KzcVHqM2gV0_GkBkBzM4uC_NnmTJmuzNAtK3QKA
https://fhvunizamy.sharepoint.com/:b:/g/personal/jakub_svec_fhv_uniza_sk/Ef1XTA2KzcVHqM2gV0_GkBkBzM4uC_NnmTJmuzNAtK3QKA
https://ijhealthgeographics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12942-021-00285-x.pdf
https://ijhealthgeographics.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12942-021-00285-x.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8949158


Označenie a číslo legislatívneho dokumentu. /Rok publikovania a skratka dokumentu Názov. 
Príklad: 
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

9. Patentové dokumenty 

Primárna zodpovednosť (AUTOR). Názov vynálezu: Podnázov. Krajina alebo vydávajúca 
organizácia, Označenie a číslo patentu. Dátum publikovania. 
 
Príklad: 
 
BANIARI, V. – JAKUBOVIČOVÁ, L. – SÁGA, M. Prídavné kompaktorové zariadenie. Banská 
Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Patent č. 288806. 2020-10-
30. 

10. Interné materiály, nepublikované dokumenty (napríklad rukopisy, osobná 
komunikácia, prednášky) 

Primárna zodpovednosť (AUTOR). Rok. Môže obsahovať pracovnú adresu autora. Názov. 
Prípadný počet strán. Bližší dátum, ak je k dispozícii. Označenie dokumentu. 

Príklady: 

KLIMEK, M. 2001. Manažment záznamov na úradoch práce. 2001. 25 s. Rukopis. 

KOZMONOVÁ, J. Katedra žurnalistiky FiF UK, Štúrova 9, Bratislava. Mimika. 2015-11-05. 
Prednáška. 

MICHLEROVÁ, L. 2015. Priprava clankov [elektronická pošta]. Správa pre: Zuzana 
GRÁNSKA. 2015-11-3 (cit. 2015-11-18). Osobná komunikácia. 

11. Archívne dokumenty 

Miesto uloženia (archív), súbor, z ktorého dokument pochádza (fond, zbierka), inventárne 
číslo, resp. signatúra, číslo škatule a ďalšie potrebné evidenčné a identifikačné údaje podľa 
praxe daného archívu. 
 
Príklad: 
 
Archív PÚ SR, fond Pamiatkové orgány do roku 1951, Santovka, šk. č. 84. Oprava kaplnky 
v Malinovci, spis č. 11756/1952-V/5. 

12. Citovanie cez sprostredkujúci zdroj 

Odkaz na originálny zdroj. Zdroj: Odkaz na sprostredkujúci zdroj. 

Príklad: 

REPČÁK, J. 1984. Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava, 1984. Zdroj: DANIEL, 
D. 2000. Vydania náboženskej literatúry v Levoči v období neskorej reformácie (do roku 
1650). In: Kniha ´97-´98. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 91 – 95. ISBN 80-7090-569-7. 



  

 

 

 

 

 

    

 

 

 


