BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY A CITOVANIE podľa normy STN ISO 690 (2012)
Najdôležitejšie veci pri tvorbe bibliografických odkazov a citovaní:
 Odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť vyhľadať.
Poradie údajov v odkaze je záväzné.
 Meno autora (MRKVIČKA, P.), ak sú dvaja, druhý má iniciálku v opačnom poradí
a medzi nimi je spojka a (MRKVIČKA, P. a A. BERNOLÁK), ak je viac autorov, buď sa
vypíšu všetci, alebo sa uvedie prvý a et al. (KATUŠČÁK, D. et al.) 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, publikácie, napíšeme názov štandardným písmom
a uvedieme In: (KAMPMILLER, T., 2005. 10 rokov športovej edukológie. In:
KOLEKTÍV. 10 rokov vied o športe.). Ak ide o príspevok z časopisu, In: sa nemusí
uvádzať.
 Miesto vydania, vydavateľ - údaje sa preberajú tak, ako sa vyskytujú 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 uvádza (ak je známe) ISBN, ISSN.
 Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú v abecednom poradí podľa mena autora,
resp. názvu, ak je dielo bez autora a číslujú sa.
 S výnimkou prvého vydania treba uvádzať číslo vydania, alebo spresnenia obsahujúce
informáciu o vydaní tak, ako je to uvedené v dokumente.


V texte pri citácii určitého autora sa mená uvádzajú malými písmenami bez čiarky
(Cejpek 1998), viacerí autori sa oddeľujú bodkočiarkou (Cejpek 1998; Volopich
2001 atď.).

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-ROM], [DVD], [monografia na CD-ROM], [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.
Schéma (poradie prvkov) odkazu:
Meno tvorcu, rok vydania, názov [druh nosiča]. Vydanie/verzia. Miesto vydania: Vydavateľ,
dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania], číslo edície, ISBN, dostupnosť.
Príklady bibliografických odkazov
Monografia (kniha, učebnica, skriptá):

KLIMENT, J. et al., 1989. Telesná výchova v treťom tisícročí. 2. vyd. Bratislava: FTVŠ UK
s. 30.
Časť alebo kapitola v publikácii (zborníku):
KRŠKA, P. 2002. Časové charakteristiky skoku o žrdi žien. In: KOLEKTÍV. Problémy
súčasnej atletiky. Zborník prác z vedeckej konferencie. Bratislava: ICM Agency, s. 122-125.
ISBN 80-89075-12-6.
Článok v časopise:
HOŠEK, V., 1992. Averze k tělesné výchově. Těl. Vých. Mlád., 8(2), 1-3.
Odkazy na kvalifikačné (diplomové, dizertačné, habilitačné atď.) práce:
BELEJ, M. 1979. Teoretické problémy motorického učenia v atletike. Habilitačná práca.
Bratislava: FTVŠ UK.
Elektronické dokumenty
GREGOR, T., 2002. Asertivita není agresivita. [online] Publikované 18.10.2002. [citované
20.10.2002]. Dostupné z <http://www.inzine.sk/article.asp?art=8054>.
VITIELLO, G. 2002. A European Championship in Volleyball 2009. In: The Journal of
International Sport [online] Marec, 2001, 6(3). [aktualizované August 2001], [citované
15.10.2002]. Dostupné z <http://www.press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html>. ISSN 10802711
Bibliografický odkaz na správu z elektronickej pošty
BURAN, D. 2003. Program ME vo volejbale žien 2009 [elektronická pošta]. Správa pre:
Mária MALÁ. 2002-11-15 (cit. 2003-01-05). Osobná komunikácia.

