
BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITOVANIE podľa normy STN ISO 690 (2012) 
 
NAJDÔLEŽITEJŠIE VECI PRI TVORBE BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
A CITOVANÍ: 

 Bibliografický odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť 
vyhľadať. Poradie údajov v odkaze je záväzné.  

 Meno autora sa uvádza v tvare (MRKVIČKA, P.). Ak sú dvaja autori, druhý má iniciálku 
v opačnom poradí a medzi nimi je spojka a (GRIMM, R. J. a L. M. NASHER). Ak je viac 
autorov, buď sa vypíšu všetci, alebo sa uvedie prvý a et al.: 
 KYSELOVIČOVÁ, O., K. HIŽNAYOVÁ, A. KRNÁČOVÁ a Ľ. RUPČÍK 
 KATUŠČÁK, D. et al. 

Po mene autora (autorov) nasleduje čiarka a za ňou rok vydania, bodka: 
 BERNOLÁK, A. et al., 2010. 

 Názov práce - ak ide o zdrojový dokument, tak sa píše kurzívou (ŠIMONEK, J. a A. ZRUBÁK, 
2003. Základy kondičnej prípravy v športe.).  

 Ak ide o príspevok napr. zo zborníka, časopisu, publikácie, napíšeme názov príspevku 
štandardným písmom a uvedieme In: (napr. KAMPMILLER, T., 2005. 10 rokov športovej 
edukológie. In: 10 rokov vied o športe.).  

 Miesto vydania, vydavateľ - údaje sa preberajú tak, ako sú uvedené v dokumente. (Bratislava: 
Univerzita Komenského).   

 Čísla strán (v rozpätí použitých v texte) sa uvádzajú so spojovníkom bez medzier za 
vydavateľom, oddelené čiarkou (...: Univerzita Komenského, s. 16-18). Celkový počet strán sa 
neuvádza. Nakoniec sa musí uvádzať (ak je známe) ISBN, ISSN. Každý záznam sa končí 
bodkou (okrem e-zdroja).   

 Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska autora, resp. 
názvu, ak je dielo bez autora a číslujú sa. 

 S výnimkou prvého vydania treba uvádzať číslo ďalšieho vydania, alebo spresnenia obsahujúce 
informáciu o vydaní tak, ako je to uvedené v dokumente (3. doplnené prepracované vydanie). 

 Článok v časopise - Všeobecne platia tie isté pravidlá ako pri publikáciách, za zdrojový 
dokument (In:) sa považuje názov časopisu (uvedený v neskrátenej podobe), za ním sa uvádza 
ročník vydania tučným písmom, v zátvorke číslo časopisu, za čiarkou použité strany. 

STROYER, J., L. HANSEN a K. HANSEN, 2004. Physiological profile and activity pattern 
of young soccer players during match play. In: Medicine and Science in Sports and Exercise. 
36(1), 168-174. ISSN 0195-9131. 

 V texte práce pri citácii určitého autora sa priezviská uvádzajú malými písmenami 
bez čiarky medzi priezviskom a rokom vydania (Holienka 2005), viaceré citované diela 
sa oddeľujú bodkočiarkou (Cejpek 1998; Kampmiller a Ťapay 1999; Psotta et al. 2006; 
Strudwick a Reilly 2008). 

 
  



Osobitosti bibliografických odkazov v elektronických dokumentoch: 

 Okrem informácii, ktoré uvádzame pre tlačené dokumenty, v týchto dokumentoch musíme 
špecifikovať aj druh média, kde boli publikované – uvádza sa v hranatých zátvorkách napr.  
[online], [CD], [DVD], [USB kľúč], [monografia na CD], [online dištančný kurz], [online 
databáza], [správa elektronickej pošty], [príspevok na diskusnom fóre], [počítačový program]. 

 Pre všetky online publikácie sa ako povinný údaj uvádza aj verzia: 
(Verzia 2.1,  Verzia 98),  Posledné úpravy 24.10.2002, Last revision 24th November 2002. 

 Dátum citovania je pri elektronických online zdrojoch povinný údaj, ktorý sa uvádza 
v hranatých zátvorkách a pred dátumom citovania sa uvádza skratka cit., za ktorou nasleduje 
medzera. Dátum citovania sa uvádza v tvare [cit. 2010-07-11] alebo [cit. 11. júla 2010]. 

Schéma (poradie prvkov) elektronického odkazu: 

Meno tvorcu, rok vydania. Názov [druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania: Vydavateľ. 
Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo edície. ISBN. Dostupnosť. 
 
 
PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV: 
 
Tlačené dokumenty 

Monografia (kniha, učebnica, skriptá): 

KYSELOVIČOVÁ, O., K. HIŽNAYOVÁ, A. KRNÁČOVÁ a Ľ. RUPČÍK, 2011. Základná 
gymnastika. Bratislava: ICM Agency. ISBN 978-80-89257-42-3.  

MEŠKO, D. et al., 2005. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Martin: Osveta. 
ISBN 80-8063-200-6.  

PERIČ, T., 2006. Výběr sportovních talentů. Praha: Grada. ISBN 80-247-1827-8. 

100 rokov organizovanej atletiky na Slovensku, 1997. Bratislava: Slovenský atletický zväz. ISBN 
80-967862-5-3. 
 
Časť alebo kapitola v publikácii (zborníku): 

LACZO, E., 2005. Nové trendy v rozvoji kondičných schopností v jednoročnom tréningovom cykle 
v športových hrách. In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít národného športového centra 
2004. Bratislava: GRAFON, s. 187-195. ISBN 80-89130-36-4. 

ŠIMONEK, J., 2007. Skok do výšky. In: T. KAMPMILLER et al. Teória a didaktika atletiky I. 
3. nezmenené vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 111-127. ISBN 978-80-223-2289-8. 
 
Článok v časopise: 
Pri citáciách z časopisov uvádzame za názvom periodika ročník (tučným písmom) a v zátvorke 
číslo časopisu, z ktorého pochádza citácia, nasledujú konkrétne strany (rozsah strán sa uvádzajú so 
spojovníkom bez medzier). 



HARTLEY, J., A., C. A. BARNES, M. PORTAS, R. LOVELL, S. BARRETT, D. PAUL  
a M. WESTON, 2010. Motion analysis of match-play in elite U12 to U16 age-group soccer players. 
In: Journal of Sports Sciences. 28(13), 1391-1397. ISSN 0264-0414. 

ŠIMONEK, J., 1999. Výskumné projekty s jedným probandom. In: Telesná výchova & šport.  
9(3-4), 57-58. ISSN 1335-2245. 

VERCHOSCHANSKIJ, J. V., 1998. Main features of a modern scientific sports training theory. 
In: New Studies in Athletics. 13(3), 9-20. ISSN 0961-933X. 
 
Odkazy na kvalifikačné (bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné atď.) práce: 

DREMMELOVÁ, I., 2005. Zmeny kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v závislosti od dĺžky 
a rýchlosti rozbehu. Bratislava. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 
telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky. 
 
 
Elektronické dokumenty 

GREGOR, T., 2002. Asertivita není agresivita [online]. Publikované 18.10.2002 [cit. 2002-11-20]. 
Dostupné z: http://www.inzine.sk/article.asp?art=8054 

KINSELLA, A., 2007. Plyometric Exercise Examples [online]. December 2007 [cit. 2009-03-19]. 
Dostupné z: http://www.waterfordsportspartnership.ie/pdfs/plyometricexerciseexamples.pdf 

MILLER, M. G. et al., 2006. The effects of 6-week plyometric training program on agility. 
In: Journal of Sports Science and Medicine [online]. September 2006, 5(3), 459-465 [cit. 2008-03-19]. 
Dostupné z: http://www.jssm.org/vol5/n3/12/v5n3-12pdf.pdf 

VANDERKA, M. a T. KAMPMILLER, 2008. Pružinový pohybový systém ľudského organizmu. 
In: Atletika 2008: Medzinárodná vedecká konferencia [online]. Nitra: KTVŠ PF UKF, s. 5-16. 
Upravené 15. júla 2010 [cit. 2010-10-03]. ISBN 978‐80‐8094‐373‐8. Dostupné z: 
http://www.dok.rwan.sk/UMB%20BB/Atletika/Atletika_2008_UKF.pdf 

 


