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STRUČNÝ NÁVOD NA CITOVANIE 

Problematika citovania v slovenských podmienkach je stanovená normou ISO 690 (STN 01 0197): 
2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné 
pramene a ich citovanie. 

V nasledujúcom texte vysvetlíme tvorbu:  

I.    BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV – A. PRE TLAČENÉ DOKUMENTY 

                – B. PRE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY 

II.  METÓDY CITOVANIA – VZŤAH MEDZI CITÁCIOU V TEXTE A BIBLIOGRAFICKÝM ODKAZOM 
  

 

I A.      BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY PRE TLAČENÉ DOKUMENTY 

Popis obsahuje nasledovné údaje:  

 

• Tvorca (Autor): Priezvisko a meno prvého osobného tvorcu napíšeme tak, ako je uvedené 
na dokumente v tvare: PRIEZVISKO, Meno. Môžeme uviesť celé krstné meno alebo len iniciály. 
Tvorcom dokumentu môže byť aj korporácia (inštitúcia, organizácia alebo skupina). 

· LA FONTANE, Jean de 
· IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. Paints Division. 

Ak má dokument dvoch alebo troch tvorcov, mená oddelíme čiarkou a medzerou. Priezvisko 
a meno druhého a ďalších tvorcov môžeme uviesť v priamom poradí (Meno PRIEZVISKO). 
Dvoch posledných tvorcov v citácii oddelíme spojkou „a“ alebo „and“: 

· PAULINY, Eugen, RUŽIČKA, Jozef a ŠTOLC, Jozef 
· PAULINY, Eugen, Jozef RUŽIČKA a Jozef ŠTOLC 
· PARKER, T.J. and W.A. HASWELL 

Ak má dokument štyroch alebo viacerých tvorcov môžeme uviesť všetkých alebo len meno 
prvého tvorcu, za ktorým nasleduje skratka „a kol.“, „a iní“ alebo „et al.“, „and others“ v prípade 
zahraničných dokumentov. 

· HORVÁTH, J. a kol. 
· BRAUNWALD, E. et al. 

• Názov napíšeme tak, ako je uvedený v dokumente. Preklad názvu, alternatívny názov alebo 
pôvodný názov preloženého dokumentu uvedieme za názov do hranatých zátvoriek. Názov 
periodika môžeme uviesť aj v skrátenej forme.  

· Vnutrisvjazočnaja anestezija [Intraligamentálna anestézia] – preklad názvu je v zátvorke 
· Prvá pomoc [First aid manual] – pôvodný názov preloženého dokumentu je v zátvorke 
· J Geriatr Med Gerontol – skrátená forma názvu časopisu 
· Journal of geriatric medicine and gerontology [JGMG] – alternatívny názov je v zátvorke 

Citácia (citation) je skrátené označenie citovaného dokumentu, z ktorého bola prevzatá alebo 
parafrázovaná myšlienka. Tento údaj sa uvádza v rámci textu alebo inej formy obsahu. 

Bibliografický odkaz (bibliographic reference) je údaj o dokumente, ktorý autor bezprostredne 
použil pri písaní práce, opisujúci informačný prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na 
jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie.  

Záznam o citovanom dokumente je položkou v zozname bibliografických odkazov, ktorý je umiestnený 
na konci dokumentu alebo príslušnej kapitoly. Odkazy treba usporiadať v závislosti od metódy 
citovania použitej v texte, viď časť II., Metódy citovania. 

Poznámky: Zvýraznené údaje sú povinné. Ak sa v citovanom dokumente povinný údaj nenachádza, 
tento údaj sa vynechá (okrem dátumu vydania). Ak sa údaj dohľadá z iného zdroja, uvádza sa v hranatej 
zátvorke, napr.: [Brno]: Polygrafie, 1923. 

Ak dokument nemá uvedeného autor alebo autorom je korporácia zhodná s vydavateľom, bibliografický 
odkaz sa začína názvom, príp. výrazom [Anonym], napr.: Maximální bezpečnost. 4. vyd. Praha: Softpress, 
c2004, 544 s. ISBN 80-86497-65-8. 
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• Podnázov oddelíme od hlavného názvu dvojbodkou a medzerou:  
· Telesná výchova a šport: terminologický a výkladový slovník.  

• Podružný tvorca: pre spresnenie citácie môžeme uviesť údaj o sekundárnej zodpovednosti 
(editora, redaktora, prekladateľa alebo inú spolupracujúcu osobu podieľajúcu sa na tvorbe 
dokumentu). Meno zapíšeme v tvare, v akom je uvedené v dokumente a použijeme úvodnú 
formuláciu o úlohe, ktorú môžeme skrátiť:  

· Edited by H.T. SWEDENBERG. 
· Prel. Ivan SEDL. 
· Z holandčiny preložil George STUYCK. 

• Vydanie: údaj o vydaní zapíšeme v jazyku dokumentu, môžeme použiť aj skrátenú formu. Prvé 
vydanie sa v bibliografickom odkaze nemusí uvádzať. 

· 2. dopl. vyd., 3rd ed., Verzia 3.1. atď. 

• Výroba dokumentu: zapíšeme v jazyku originálu v nasledujúcej štruktúre:  
 Miesto vydania: názov vydavateľstva, dátum vydania (rok, presný dátum, dátum copyrightu 

a pod.; zapíšeme tak, ako je uvedené v dokumente). Ak má dokument niekoľko miest vydania 
alebo vydavateľov, uvedie sa prvé v poradí. 

· London: Academic Press, 2003. 
· Toronto: McClelland & Stewart, 1991, ©1993. – iný dátum vydania a copyrightu 
· New York: Euromedia Group Ltd., 4 May 2006. 

Ak nie je v dokumente uvedený dátum vydania, napíše sa do hranatej zátvorky rok, 
ktorý sme zistili z iného prameňa alebo približný dátum: [1955], [1896?], [cca 1912]. 
Ak nezistíme ani približný dátum, uvedieme: [bez dátumu]. 

• Číslovanie a stránkovanie. Položka obsahuje údaje o rozsahu strán, označenie zväzku, kapitoly 
a pod. Ak odkazujeme na celé dielo, údaj o celkovom počte strán dokumentu môžeme vynechať.  

· s. 41-46. 
· Band 2 
· Príloha č. 1, odsek 35, 1. časť, 7. bod. 
· art. no. e10025769 

Ak sa cituje celý dokument, v hranatých zátvorkách sa môže uviesť celý rozsah:  
· DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.12.30174 →  [4 s.] 

Číslovanie seriálových publikácií (časopisy, noviny a pod.) – rok, mesiac, dátum, číslo 
ročníka a zväzku. Varianty zápisu:  

· príspevok v seriáli – uvedieme čo najúplnejšie označenie, vrátane rozpätia strán 
príspevku: 1982, roč. 12, č. 1, s. 5-10.  
Označenia menších zložiek seriálovej publikácie (roč., č., s. a pod.) môžeme vynechať 
a zapísať článok v skrátenej forme: 1982, 12(1), 5-10. 

· celý seriál, ktorého vydávanie pokračuje – zapíšeme prvý zväzok; za rokom dávame 
medzeru, pomlčku, medzeru a bodku: 1992 –  . 

· celý seriál, ktorého vydávanie skončilo – uvedieme rozpätie rokov a číslo prvého 
a posledného ročníka: 1990 – 1992, roč. 1 – 3. 

Poznámky:  

Na rozlíšenie jednotlivých údajov sa názov monografie alebo názov seriálu píše kurzívou. Týka sa to len 
názvu zdrojového dokumentu, názov príspevku (kapitola, článok a pod.) sa uvádza obyčajným typom 
písma. Príklad článku: LU, Y.-C. a LI, Y.-C. How doctors practice evidence-based medicine. J Eval Clin 
Pract. 2013, vol. 19, no. 1, s. 44-49. ISSN 1356-1294. 

Názvy periodík je treba skracovať v súlade s normou ISO 4.  Štandardizované skratky názvov uvádzajú 
tieto databázy:  
LTWA (List of Title Word Abbreviations) – dostupná online na stránkach agentúry ISSN: www.issn.org, 
MEDLINE (PubMed):  Databáza časopisov – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals,  
SKP (Slovenský katalóg periodík) – https://chamo-skp.kis3g.sk/search/query?theme=skp. 
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• Edícia: ak je citovaný dokument súčasťou edície, do bibliografického odkazu uvedieme názov 
edície a číslovanie v rámci danej edície: 

· Edícia pre postgraduálne štúdium lekárov. Hálkova zbierka, zv. 44. 
· Handbook of motivation and cognition. The interpersonal context, vol. 3. 

• Identifikátory jednoznačne identifikujú dokument: 

Medzinárodné štandardné číslo, napr. ISBN (kniha) alebo ISSN (seriál). 
· ISBN 978-80-223-2710-7.  
· ISSN 1544-9173. eISSN 1336-0345. 

Identifikátor digitálneho objektu: Digital Object Identifier - DOI®: 
· DOI: 10.1371/journal.pbio.1000269 

• Poznámky obsahujú doplňujúce informácie (oddeľujú sa bodkočiarkou a medzerou), uvádzajú 
sa najčastejšie na konci citácie. 

· Najprv publikované ako doktorská práca. 
· Požiadavky na systém: Internet Explorer® 5.0 alebo vyšší 
· Vstup do databázy pomocou bezplatnej registrácie. 

 

Príklady pre tlačené dokumenty: 

KNIHA  (Monografické publikácie): 

Tvorca. Názov: podnázov. Vydanie. Podružný tvorca. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania. Počet 
strán. Edícia (názov a číslo). Štandardný identifikátor. Poznámky. 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Z tal. orig. Come si fa una tesi di laurea prel. Ivan SEDL. 
Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 

KAPITOLA  (Príspevky v monografiách: samostatné časti – časť monografie, samostatná kapitola 
v monografii, stať v zborníku, heslo v encyklopédii a pod.): 

Tvorca príspevku. Názov príspevku: podnázov. In: Tvorca zdrojového dokumentu. Názov zdrojového 
dokumentu: podnázov. Vydanie. Podružný tvorca. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania, Číslovanie, 
Rozsah strán príspevku. Edícia (názov a číslo). Štandardný identifikátor. Poznámky. 

STEINEROVÁ, Jela. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: KIMLIČKA, Štefan a kol. 
Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2000, s. 9-56. 
ISBN 80-88982-29-4.  

ČLÁNOK  (Príspevky v seriálových publikáciách): 

Tvorca príspevku. Názov príspevku: podnázov. Názov zdrojového dokumentu: podnázov. Číslovanie, 
Rozsah strán príspevku. Štandardný identifikátor. Poznámky. 

LICHNEROVÁ, Lucia. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) 
Časť 1: Tvorba bibliografických odkazov. ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2013, č. 2, s. 43-50. 
ISSN 1335-793X.  

HOCHMUTH, L. Čo nás čaká v liečbe astmy? Kompendium medicíny: review z odborných kongresov, zjazdov 
a sympózií. Január 2016, s. 20-23. ISSN 1336-4871. Príloha k: Zdravotnícke noviny. 2016, roč. 21/65, č. 4 
(ISSN 1335-4477). 

 

Poznámka:  Po poslednom údaji bibliografického odkazu nasleduje bodka, v prípade, že posledným 
údajom je URL adresa alebo identifikátor DOI, bodku nepoužívame. 
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I B.     BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY PRE ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY 

Popis obsahuje okrem údajov uvedených pre tlačené dokumenty aj nasledovné údaje:  

Označenie média dávame do hranatých zátvoriek za názvové informácie a pred zátvorku nedávame 
bodku:  

· [online], [disk], [CD-ROM], [disketa], [magnetická páska] a pod. 

Ako médium možno uviesť aj špecifický typ elektronického informačného prameňa, napr.: 
· [online databáza]; [online časopis]; [počítačový program]; [digitálny obraz]. 

Vydanie: číslo a označenie vydania, verziu, úroveň, aktualizáciu a pod. napíšeme tak, ako sú 
uvedené v dokumente. Príklady:  

· 5. vyd.; Verzia pre IBM; Verzia 3.1.; aktualiz. v dec. 2012; 1.0 revízia A. 

Dátum citovania zapisujeme vo forme: [cit. RRRR-MM-DD], napr. [cit. 2019-03-15]. 

Dostupnosť a prístup online dokumentov: používame frázu „Dostupné z“, „Dostupné na 
internete“ alebo napr. „Spôsob sprístupnenia“:  

· Dostupné z: http://www.narodnaobroda.sk 
· Dostupné na internete anonymným prístupom cez FTP: BORG.LIB.VT.EDU. 
· Dostupnosť: MedlinePlus. 

Poznámky:  
Údaje „Dátum citovania” a „Dostupnosť a prístup” sú povinné iba pre online dokumenty, pre ostatné 
dokumenty sú nepovinné. 

Dátum citovania pri monografiách nasleduje za dátumom aktualizácie/revízie, za číslovaním/ 
stránkovaním alebo za dátumom vydania, v závislosti od toho, čo je v dokumente uvedené.  

V prípade seriálov dátum citovania nasleduje za údajmi o číslovaní a stránkovaní. 

Ak dokument nemá uvedeného autora alebo autorom je korporácia zhodná s vydavateľom, 
bibliografický odkaz sa začína názvom, príp. výrazom [Anonym]. Príklad:  
Targeted Cancer Therapies [online]. Bethesda: National Cancer Institute (NCI). Updated: Sept. 3, 2019. 
[cit. 2019-03-15]. Dostupné na internete: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/ 
targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet 

Príklady pre elektronické dokumenty:   

 e-KNIHA (Elektronické monografie, sídla WWW, bázy dát a počítačové programy – ako celok): 

Tvorca. Názov: podnázov [Označenie média]. Vydanie/verzia. Podružný tvorca. Miesto vydania: 
Vydavateľ, Dátum vydania. Aktualizácia/revízia. Počet strán [Dátum citovania]. Edícia (názov 
a číslo). Štandardný identifikátor. Dostupnosť a prístup. Poznámky. 

GAVALIEROVÁ, Simona. Informačná gramotnosť: online tutoriál – tipy, rady, návody [online].  
[cit. 2019-03-15]. Tutoriál vznikol v rámci riešenia diplomovej práce autorky na Katedre knižničnej 
a informačnej vedy FiF UK v Bratislave, [2015]. Dostupné na internete: 
https://informacnagramotnost.wordpress.com/ 

        e-KAPITOLA  (Príspevky v elektronických monografiách, zborníkoch, webových sídlach, bázach 
dát alebo počítačových programoch): 

Pri  Tvorca príspevku. Názov príspevku: podnázov. In: Tvorca zdrojového dokumentu. Názov 
zdrojového dokumentu: podnázov [Označenie média]. Vydanie/verzia. Aktualizácia/revízia. 
Podružný tvorca zdrojového dokumentu. Miesto vydania: Vydavateľ, Dátum vydania, Číslovanie, 
Rozsah strán príspevku [Dátum citovania]. Edícia (názov a číslo). Štandardný identifikátor. 
Dostupnosť a prístup. Poznámky. 

KIMLIČKA, Štefan. Význam spracovania a prezentácie publikačnej činnosti na vysokej škole - úloha 
akademických knižníc. In: Zborník z odborného seminára: evidencia publikačnej činnosti, citácie 
a medzinárodné štandardy [online]. Nitra: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, 2001  
[cit. 2019-03-15]. Dostupné z: http://www.slpk.sk/eldo/epc/1.htm 
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Ako citovať – Príklady. In: Informačná a mediálna gramotnosť  [online]. Bratislava: Ústredná knižnica 
Filozofickej fakulty UK, ©2015 [cit. 2019-03-15]. Dostupné na internete: 
https://midas.uniba.sk/?page_id=126 

For Students: Information Literacy [online]. San Bruno, CA: ©Skyline College, 2006. [cit. 2020-09-18]. 
Dostupné na internete: https://skylinecollege.edu/library/informationliteracy/ 

        e-ČLÁNOK  (Príspevky v elektronických seriáloch): 

Tvorca príspevku. Názov príspevku: podnázov. Názov zdrojového dokumentu: podnázov [Označenie 
média]. Vydanie/verzia. Aktualizácia/revízia. Číslovanie, Rozsah strán príspevku [Dátum 
citovania]. Štandardný identifikátor. Dostupnosť a prístup. Poznámky. 

LICHNEROVÁ, Lucia. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) 
Časť 2: Prvky a techniky citovania. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2013, č. 3  
[cit. 2019-03-15]. eISSN 1336-0779. Dostupné z: https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/citovanie-a-
odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-noveho-standardu-iso-690-2010-cast-2-prvky-a-techniky-
citovania.html?page_id=2516 

GUNGOR, B. et al. Do the calcifications in the thyroid gland predict malignancy? Bratislava Medical 
Journal [online]. 2012, 113(9), 552-555 [cit. 2016-02-10]. eISSN 1336-0345. Dostupné z: 
doi:10.4149/BLL_2012_124 

 
 

II.    CITÁCIE, KTORÝCH ZÁPIS ZÁVISÍ OD TECHNIKY CITOVANIA 
 
Citácia (podľa normy STN ISO 690) je forma skráteného odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri 
textu alebo pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo celého 
textu.  

Používame tri rovnocenné techniky citovania. V jednej práci môžeme použiť len jednu techniku 
citovania a k nej prislúchajúci spôsob tvorby bibliografických odkazov.  
 

Metodické usmernenie MŠ SR 56/2011 z 1. septembra 2011 o náležitostiach záverečných prác, 
ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní odporúča citovať metódou prvého 
údaja a dátumu (https://www.minedu.sk/data/att/476.zip). 

Vnútorný predpis UK č. 2/2018 – Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Úplné 
znenie vnútorného predpisu č. 12/2013, Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich 
originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku  
č. 1. (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_02.pdf). 

Prepojenie medzi citáciou a bibliografickým odkazom zabezpečuje: 
 

A. citovanie v texte metódou prvého údaja a dátumu (harvardský systém)  

V texte uvádzame v zátvorkách ako prvý údaj priezvisko tvorcu alebo prvé slovo z názvu (ak 
dokument nemá uvedeného tvorcu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa meno tvorcu (prvý 
údaj citácie) už nachádza v texte, v zátvorkách za ním sa uvádza len rok, prípadne čísla citovaných 
strán, ak odkazujeme na konkrétne časti dokumentu. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten 
istý prvý údaj a rovnaký rok vydania, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri 
zátvoriek.  
Zoznam bibliografických odkazov na konci práce uvádzame v abecednom poradí podľa prvého 
údaja, za ktorým nasleduje po čiarke rok vydania dokumentu. V prípade potreby nasledujú malé 
písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.  
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Príklad A:     

Text a citácie:   

V prieskumových mechanizmoch sa uplatňuje asociatívnosť ako jedna zo základných vlastností ľudského 
myslenia (Steinerová 1996, s. 220). Viac informácií o informačných systémoch nájdete v monografii 
Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z. (Makulová 1997a). V príspevku Teória a prax budovania 
digitálnych knižníc (Makulová 1997b) termín digitálna knižnica autorka definuje nasledovne... 

Zoznam bibliografických odkazov:   

MAKULOVÁ, Soňa, 1997a. Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z. Bratislava: EL&T. 471 s. 
ISBN 80-88812-0308. 

MAKULOVÁ, Soňa, 1997b. Teória a prax budovania digitálnych knižníc. In: Automatizace knihovnických 
procesů 1997. Praha: SKIP, s. 43-54. ISBN 80-85851-06-7. 

STEINEROVÁ, Jela, 1996. Teória informačného prieskumu. Bratislava: SlTK-CVTI. s. 220. 
ISBN 80-85165-58-9. 

B. citovanie v texte metódou priebežných poznámok  

Citácia v poznámke je spojená s bibliografickým odkazom poradovým číslom v tvare horného 
indexu alebo čísla v zátvorke.    
Ak nejaký dokument citujeme viackrát, každá citácia má odlišné číslo. Prvá citácia musí obsahovať 
úplné údaje na identifikáciu dokumentu. Druhú a ďalšiu citáciu môžeme skrátiť na priezvisko 
tvorcu a odkazové číslo, ktoré korešponduje s prvou citáciou. Za ním nasledujú čísla citovaných 
strán.  
Zoznam bibliografických odkazov na konci práce je usporiadaný abecedne podľa prvého údaja 
(priezvisko tvorcu alebo prvé slovo z názvu, ak dokument nemá uvedeného tvorcu). Poradové čísla 
citácií a poznámok sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou.  

Príklad B:    

Text a citácie: 

V prieskumových mechanizmoch sa uplatňuje asociatívnosť ako jedna zo základných vlastností 
ľudského myslenia12. Najnovšie trendy vyhľadávania informácií na internete nájdete v monografii Soni 
Makulovej13. Viac informácií o informačných systémoch nájdete v publikácii Sprievodca po Internete 
alebo Internet od A po Z14. Na základe mnohých výskumov týkajúcich sa vyhľadávania informácií bolo 
zistené, že väčšina požiadaviek má v priemere 2,35 termínov15.  

Citácie v poznámkach:  

12. STEINEROVÁ, J. Teória informačného prieskumu, s. 220. 

13. MAKULOVÁ, S. Vyhľadávanie informácií v internete. 

14. MAKULOVÁ, S. Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z.  

15. MAKULOVÁ, S. odk. 13, s. 268. 

Zoznam bibliografických odkazov:  

MAKULOVÁ, Soňa. Vyhľadávanie informácií v internete: problémy, východiská, postupy. Bratislava: EL&T, 
2002. 376 s. ISBN 80-88812-16-X. 

MAKULOVÁ, Soňa. Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z. Bratislava: EL&T, 1997. 471 s. 
ISBN 80-88812-0308. 
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C. citovanie v texte metódou číselných odkazov  

Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako 
horný index alebo v zátvorke. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého dokumentu, tieto majú 
rovnaké číslo ako prvá citácia.  
Ak citujeme osobitné časti dokumentu, môžeme v texte za poradovým číslom citácie po čiarke 
uviesť čísla strán.  
Odkazy v bibliografickom zozname na konci práce sú zoradené podľa ich poradových čísel, ktoré 
zodpovedajú prvému výskytu ich citovania.  

Príklad C: 

Text a citácie: 

V prieskumových mechanizmoch sa uplatňuje asociatívnosť ako jedna zo základných vlastností ľudského 
myslenia (12, s. 220). Najnovšie trendy vyhľadávania informácií na internete nájdete v monografii Soni 
Makulovej (13). Na základe mnohých výskumov týkajúcich sa vyhľadávania informácií bolo zistené, že 
väčšina požiadaviek má v priemere 2,35 termínov (13, s. 268). 

Citácie v poznámkach: 

12.  STEINEROVÁ, J. Teória informačného prieskumu. 1996. 

13.  MAKULOVÁ, S. Vyhľadávanie informácií v internete. 2002. 

Zoznam bibliografických odkazov: 

12.  STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu. Bratislava: SlTK-CVTI, 1996. 262 s. 
ISBN 80-85165-58-9. 

13.  MAKULOVÁ, Soňa. Vyhľadávanie informácií v internete: problémy, východiská, postupy. Bratislava: EL&T, 
       2002. 376 s. ISBN 80-88812-16-X. 

 

Zoznam bibliografických odkazov:  

KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, 
dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne a ročníkové práce, práce 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické odkazy, ako citovať tradičné 
a elektronické dokumenty. 5. nezmen. vyd. Nitra: Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4. 

STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na 
informačné pramene a ich citovanie. 

STN ISO 4: 2001, Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov 
dokumentov 

Odporúčané internetové adresy:  

Instructions to Authors in the Health Sciences [online] [cit. 2019-05-13]. Dostupné na internete: 
http://mulford.utoledo.edu/instr 

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals [online] [cit. 2019-05-13]. 
Dostupné na internete: http://www.icmje.org/ 

FIF UK, KATEDRA KNIŽNIČNEJ A INFORMAČNEJ VEDY a AKADEMICKÁ KNIŽNICA UK. Informačná 
gramotnosť [online]. Bratislava: UK, ©2016 [cit. 2019-05-13]. Dostupné na interente: 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/informacna-
gramotnost/ 

Informačná a mediálna gramotnosť [online]. Bratislava: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, 
©2015 [cit. 2019-05-13]. Dostupné na internete: https://midas.uniba.sk/ 

Šablóna [Záverečné práce] – CRZP. Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác - CRZP 
[cit. 2019-05-13]. Dostupné na Internete: www.crzp.sk/dokumenty/sablona_ZP_V2.dot 


