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1. v texte záverečnej práce 

 

Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste, kde sa autor 

odvoláva na použitý bibliografický odkaz. Citácia slúži na spojenie daného miesta so 

záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických 

odkazov. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným 

záznamom o dokumente, ktorý je umiestnený pod čiarou.  

Priamo v texte sa uvedie  text citácie, resp. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ 

(Katuščák, 1998, s. 87) alebo parafrázy (Katuščák, 1998).
1
  Diela od jedného autora vydané 

v rovnakom roku sa pri citovaní rozlíšia tak, že za rok vydania sa uvedie malé písmeno 

(Katuščák, 1998a, s. 87), resp. (Katuščák, 1998b, s. 90). V zozname literatúry zostane toto 

označenie zachované. V prípade citácií, kedy nie je identifikovateľný autor, napr. citovanie 

informácií z internetových stránok alebo denníkov, týždenníkov a pod., sa uvedie začiatok 

názvu článku, tak, aby bol jednoznačne identifikovateľný v zozname bibliografických 

odkazov (First Steps: A Manual..., 1996). Dokumenty sa uvádzajú v plnom znení (Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, 1948), v zozname bibliografických odkazov sa uvedie zdroj, z ktorého 

bol dokument čerpaný.  
 

 

 

                                                 
1
 POZOR! Za zátvorkou sa nepíše medzera!! Odkaz y na citácie sa nepíšu pod čiaru!! 



2. v zozname bibliografických odkazov 

 

Nasledovné triedenie literatúry slúži iba ako vzor správnej formy uvádzania bibliografických 

odkazov, literatúra sa v zozname bibliografických odkazov netriedi, ale sa uvádza 

v abecednom poradí bez rozlíšenia kategórie. 

a) monografie a skriptá 
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b) kapitola v učebnici alebo monografii 

DVOŘÁKOVÁ, M. 2003. Multikulturní výchova v mateřské škole. In MERTIN, V., 

GILLERNOVÁ, I. (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. ISBN 

80–7178-799-X,  s. 179–184. 
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1996, mimoriadne číslo 7 – 8. ISSN 1335-5589, s. 7–78. 
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osobnostnom rozvoji dieťaťa. In Acta Universitas Matthaei Belii. Banská Bystrica : 

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 1996. ISBN 80–80–55004–2, s. 41–48. 

 

d) internetové zdroje 

KUCIANOVÁ, A. 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej 

bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin : Slovenská národná 

knižnica, 2005 [cit. 24.01.2004], s. 136-139. Dostupné na internete: 

http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf 

e) mediálne nosiče 
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výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného 

seminára [CD-ROM]. Trnava : PdF TU, 2004 [cit.18.04.2008], 156 s. ISBN 80–8082–001–5.  
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GRÁC, J. 2001. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. In 

Pedagogická revue, roč. 53, 2001, č. 4. ISSN 1335-1982, s. 363–372. 

 

HART, H. L. A. 2004. Pojem práva. Praha : Prostor, 2004. 312 s. ISBN 80–7260–103–2. 
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STEINEROVÁ, J. 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. 

In Kimlička, Štefan et al. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. 

Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-88982-29-4, s. 9-56. 

 

 

 

Citovanie zdrojov z internetu: 

Napr.: 

V texte: 

(Divinský, 2006) 

V zozname literatúry: 

DIVINSKÝ, B. 2006. Zahraničná migrácia v SR: Potreba nových prístupov [online]. 

EurActiv.sk. [cit.20.02.2009].Dostupné na internete: http://www.euractiv.sk/socialna-

politika/analyza/zahranicna-migracia-v-sr-potreba-novych-pristupov. 

 

Napr.:  

V texte: 

(Kucianová, 2005) 

V zozname literatúry: 

KUCIANOVÁ, A. 2005. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej 

bibliografii. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin : Slovenská národná 

knižnica, 2005 [cit. 24.01.2004], s. 136-139. Dostupné na internete: 

http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf 

 

V prípade citácií, keď nie je uvedený autor, napr. citovanie informácií z internetových 

stránok alebo denníkov, týždenníkov a pod., sa uvedie začiatok názvu článku, tak, aby bol 

jednoznačne identifikovateľný v zozname bibliografických odkazov (v prípade, že nie je 

možné dohľadať ani dátum zverejnenia, uvedie sa rok z dátumu stiahnutia). 

http://www.euractiv.sk/socialna-politika/analyza/zahranicna-migracia-v-sr-potreba-novych-pristupov
http://www.euractiv.sk/socialna-politika/analyza/zahranicna-migracia-v-sr-potreba-novych-pristupov
http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf


Napr.:  

V texte: 

(First Steps: A Manual..., 1996) 

V zozname literatúry: 

First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. 1996. Electronic 

Resource Centre for Human Rights Education. [cit.20.06.2008]. Dostupné na internete: 

http://www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/index_eng.html  

 

V prípade, že sa jedná o publikáciu inštitúcie (medzinárodnej alebo mimovládnej 

organizácie, úradu a pod.), ako autora je možné uviesť túto organizáciu. Uvádzať skratky 

bežne používané v slovenskom jazyku (napr. OSN, nie UN) jednotne v celej práci bez ohľadu 

na to, či autor cituje zdroj v slovenčine alebo cudzom jazyku; výnimkou je prípad, keď sa aj 

v slovenčine bežne používa skratka z cudzieho jazyka (napr. Medzinárodná organizácia pre 

migráciu – IOM).  

(Zároveň odporúčame vysvetlivky prostredníctvom zoznamu použitých skratiek, resp. 

v prípade ojedinelého výskytu skratiek vysvetlenie skratky v poznámke pod čiarou.) 

Napr.  

V texte: 

(OSN, 2008) 

V zozname literatúry: 

OSN. 2008. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights [online]. 

General Assembly Official Records Sixty-third Session Supplement No. 36. [cit.20.02.2009]. 

Dostupné na internete: 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/63/A_63_3

6.pdf 

 

 

 

Uvádzanie dokumentov: 

Napr.:  

V texte: 

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1948) 

V zozname literatúry sa uvedie zdroj, z ktorého bol dokument čerpaný (uvádza sa ako 

kapitola v učebnici alebo monografi): 

Všeobecná deklarácia ľudských práv. 1948. In AZUD, J., KULAŠIK, P. (eds.) Pramene k 

štúdiu politických vied a medzinárodných vzťahov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 1997, ISBN 80-8055-034-4, s. 188 - 194 

 

 


