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Vydávanie odborných a vedeckých časopisov, ako aj monografií, zborníkov a ďalších
typov klasických dokumentov nie je v súčasnej finančnej situácii vôbec jednoduché. Jednotlivé
vedné odbory sa snažia tvoriť a vydávať dokumenty, v ktorých by svoju odbornú a vedeckú
činnosť mohli prezentovať odborníci príslušných vedných odborov, pričom problémy
s publikovaním majú predovšetkým mladí nastupujúci autori. Platí to snáď pre všetky vedné
odbory, ktoré majú zastúpenie vo vedeckej a odbornej činnosti v Slovenskej republike, ale ako
vieme, je to známy jav aj z iných krajín.
V súčasnosti často preferovanou témou je etika písania vedeckých, odborných
a kvalifikačných prác. Je potrebné, aby autori všetkých typov prác, či už ide o odborných,
vedeckých pracovníkov alebo študentov, využívali príslušné existujúce normy týkajúce sa
problematiky citovania a tvorby bibliografických odkazov. Ich cieľom je predovšetkým presná
identifikácia zdroja, aby boli uvedené všetky dôležité údaje, ktoré sú povinné pri tvorbe
bibliografického odkazu. Dôležité je aj poradie jednotlivých údajov, ktoré umožňujú identifikovať
príslušný zdroj a najvýznamnejšou zásadou je použitie jedinej metódy citovania v celom texte
dokumentu.
Jednotlivé metódy citovania využívajú predovšetkým (popri vedeckých a odborných
pracovníkoch, ktorí môžu tvoriť rôzne typy monografických prác, ale aj príspevky do periodík
a zborníkov a ďalšie typy materiálov) študenti pri písaní všetkých typov seminárnych,
ročníkových, ale hlavne bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác, ktorí musia
dôsledne a presne citovať, aby bolo možné ich tvrdenia overiť. Hoci existujú príslušné
medzinárodné a národné normy k problematike metód citovania a tvorby bibliografických
odkazov, veľmi často sa možno stretnúť s rôznou a niekedy veľmi rozdielnou interpretáciou týchto
noriem v jednotlivých vydavateľstvách, ale aj na vysokých školách a univerzitách, dokonca sa
tieto úpravy často líšia aj na katedrách príp. u jednotlivých vyučujúcich. Takýto prístup však
spôsobuje obrovské problémy a ide proti pravidlám používania medzinárodných ISO noriem.
Problematiku citovania a tvorby bibliografických odkazov by mali dôsledne ovládať
predovšetkým vydavatelia publikácií monografického a seriálového typu, či už v klasickej tlačenej
alebo elektronickej forme, aby poskytli svojim používateľom obsahovo a formálne správne údaje.
V oblasti metód citovania sa využívala medzinárodná norma ISO 690: 1987, ktorá bola
zameraná na citovanie a tvorbu bibliografických odkazov klasických zdrojov a norma ISO 690-2:
1997, ktorá sa zaoberala citovaním a tvorbou bibliografických odkazov elektronických zdrojov.
V Slovenskej republike sa využívali normy STN ISO 690: 1998 pre klasické zdroje a STN ISO
690-2: 2001 pre elektronické zdroje. Po viacerých rokoch diskusií a úprav vznikla a bola oficiálne
publikovaná norma ISO 690: 2010, čo je už jej tretie, podstatne zrevidované vydanie. Toto nové
vydanie zároveň ruší vyššie uvedené medzinárodné normy týkajúce sa tejto problematiky.
Odborníci z Technickej komisie ISO/TC 46, t. j. spracovatelia textu sa rozhodli zlúčiť obe pôvodné
normy do jedného spoločného textu, ktorý obsahuje nielen popis citovania a tvorby
bibliografických odkazov tradičných klasických zdrojov, ale aj rôznych typov elektronických
publikácií a ich častí, ako aj rôznych špecializovaných druhov informačných zdrojov.
V Slovenskej republike sa pracovalo na preklade uvedenej normy a v máji 2012 vydal Slovenský
ústav technickej normalizácie v Bratislave slovenskú verziu normy pod názvom STN ISO 690:
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2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné
pramene a ich citovanie (STN 01 0197). Je možné ju použiť na tvorbu bibliografických odkazov
a citácií všetkých druhov informačných prameňov, či už ide o monografie, seriály, príspevky,
patenty, kartografické materiály, elektronické informačné pramene vrátane počítačového softvéru
a databáz, hudby, zvukových záznamov, tlačí, fotografií, grafických a audiovizuálnych diel
a pohyblivých obrázkov. Norma sa nevyužíva pre citácie určené na strojovú analýzu a právne
citácie, ktoré majú vlastné normy. Zarážajúce je, že norma uvádza, že nepredpisuje štýl
a interpunkciu, ale príklady v nej sú uvedené zásadne v takej podobe. Žiaľ, treba poznamenať, že
sa v norme vyskytuje množstvo chýb a nepresností, ktoré záverečná redakcia vydavateľa
neustriehla, predovšetkým ide o chyby už v anglickej verzii, ktoré ostali neopravené a príklady
vlastne odporujú metodickým pokynom, ktoré sú uvedené alebo sa vyskytujú rozdiely
v príkladoch uvedených v základných častiach normy oproti príkladom uvedeným v prílohe.
Z tohto dôvodu bol spracovaný tento príspevok, ktorý uvádza najdôležitejšie zmeny
a úpravy pri využívaní normy STN ISO 690:2012, príklady citovania rôznych typov dokumentov,
v ktorých už sú opravené chyby, ktoré sa vyskytli v anglickej a slovenskej verzii vydanej normy
ISO 690. V príspevku sú uvedené rovnaké príklady pre všetky 3 metódy citovania, aby z nich bolo
zrejmé, v čom sa líšia. Podstatne je rozpracovaná a doplnená hlavne posledná metóda priebežných
poznámok, ktorá sa často využíva predovšetkým pri spracovávaní historických tém a spôsobuje
veľké ťažkosti a problémy hlavne pri využívaní ohlasov z týchto dokumentov.
Zásadné zmeny boli v norme spracované v autorských údajoch. Ako tvorcovia môžu byť
uvedené osoby alebo organizácie zodpovedné za obsah citovaného dokumentu. Sú uvedené
viaceré roly v stanovenom poradí. Žiaľ, v žiadnom bode nie je jednoznačne uvedený spôsob zápisu
jednotlivých rol autorov, iba v príkladoch je uvedená skratka roly editor, ale tiež v rôznych
podobách, preto je potrebné túto podobu zjednotiť, odporúča sa skratka s malým písmenom,
uvedená za čiarkou. Pri uvedení osobných mien, v prípade potreby, môžu byť uvedené aj
doplňujúce údaje na rozlíšenie rovnakých mien. Je možné uviesť aj korporatívnych autorov do
autorských údajov, ale je dôležité, aby to bolo v autoritatívnej podobe podľa národného súboru
korporatívnych autorít. Pri rovnakých údajoch je možné doplniť údaje napr. o sídle do hranatých
zátvoriek, aby bolo možné rovnaké údaje rozlíšiť. Pri korporáciách je dôležité aj uvádzanie
nadriadenej a podriadenej inštitúcie. Množstvo autorov nie je obmedzené, môžu byť uvedení aj
viacerí. Pri encyklopédiách nebudú uvádzaní autori, ale názov. Rovnako pri zborníkoch
z konferencií môže byť uvedený ako prvý prvok názov konferencie. Môžu byť uvádzaní aj
podružní tvorcovia a pôvodcovia viacerých vydaní. Dôležité je aj uvádzanie pseudonymov, ak je
známy, tak ho možno uviesť, ak pseudonym nie je oficiálne známy a nie je dovolené ho odkryť,
tak tento údaj nie je možné uviesť. V prípade anonymných diel citovaných prostredníctvom
metódy systému meno a dátum (harvardský systém) sa môže miesto mena tvorcu uviesť pojem
„Anonym“. Prvý autor sa uvádza tak, ako v predošlej norme, v inverzii, lebo je základným
radiacim prvkom. Priezvisko autora je uvedené vždy verzálami, za ním je čiarka a krstné meno
alebo jeho skratka. Jednotliví autori sú navzájom oddelení čiarkou, už sa nevyskytujú dva
oddeľovače, pomlčka bola zrušená. Rozdiel je však v tom, že druhý a každý ďalší autor je
v prirodzenom slovoslede a nie v inverzii. Rozdiel je aj v počte uvedených autorov, je možné
uviesť aj desať autorov, ale ak sa uvádzajú viacerí autori, tak musia byť uvedení všetci alebo iba
prvý autor a skratka et al. Novinkou je pri viacerých autoroch uvedenie spojky „a“ pred posledným
autorom (v angličtine je to spojka and, pred ktorou je čiarka, to sa týka iba anglického jazyka, ale
v slovenčine sa spojka „a“ uvádza bez čiarky podľa gramatických pravidiel slovenčiny). V norme
sa, žiaľ, slovenský príklad s viacerými autormi a spojkou „a“ neuvádza, sú tam len anglické
príklady. Je dôležité, že v textoch sú uvedené pravidlá o použití národných zvyklostí pri zapisovaní
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krstných mien a príp. mien ďalších. Žiaľ, v textoch nie je uvedená možnosť doplnku za meno
autora v tvare dátum narodenia a úmrtia, hoci v niektorých príkladoch je tento údaj uvedený. Čo
sa týka uvádzania organizácií a skupín, uvádza sa autoritatívny názov a uvádza sa verzálami.
V názvových údajoch je zmena pri uvádzaní slova In:, ktoré sa uvádza s dvojbodkou. Slovo
In: sa uvádza pri citovaní článkov alebo kapitol z monografií, ale pri citovaní z periodík nie je
povinné. Spracovateľ si môže vybrať dve formy, kompletnú alebo skrátenú formu citovania
z periodík. Rovnako je to aj pri zborníkoch, kde sa však navrhuje uvádzanie In: na odlíšenie od
periodík. Spracovateľ sa však môže rozhodnúť aj pre jednotnú formu uvádzania a všetky príspevky
z periodík, zborníkov a ostatných informačných zdrojov uvádzať s In:, ale v celom súbore to musí
byť jednotne. Zmena a zjednotenie je aj v uvádzaní názvu zdrojového periodika, za ktorým
jednoznačne nasleduje bodka a medzera, nemení sa v závislosti od toho, aký údaj nasleduje za
ním, ako to bolo v predošlej norme. Zmena je aj v uvádzaní názvu a podnázvu, medzi týmito
dvomi údajmi je dvojbodka, ale má medzeru iba za sebou, nie aj pred sebou, ako to bolo predtým
a ako je to v bibliografickom zázname, čo sa javí ako nelogické, pretože interpunkcia vždy
vychádzala z odporúčaní ISBD. Súčasťou názvových údajov je aj uvedenie údajov o názve
konferencie a informačný zdroj bude uvedený pod týmto údajom a v prípade, ak sa popisuje
rovnaká konferencia, možno doplniť dátum a miesto konania konferencie.
Zvláštnosťou tejto normy je, že údaje o mieste vydania a vydavateľstve sú povinné pre
všetky druhy informačných zdrojov, čo bude spôsobovať veľké problémy predovšetkým pri
elektronických dokumentoch, kde sa tieto údaje vo veľa prípadoch nevyskytujú, ale aj pri rozpise
periodík, kde sa tento údaj doteraz vôbec neuvádzal a považujeme ho v mnohých prípadoch za
úplne zbytočný. Zmena je aj v prípade interpunkcie medzi miestom vydania a vydavateľstvom,
dvojbodka nasleduje tesne za miestom vydania a medzera je len za dvojbodkou pred
vydavateľstvom.
Prekvapujúcou zmenou je, že sa vôbec neuvádza rozsah, t. j. počet strán pri dokumentoch
monografického typu. Zmeny sú aj v pravidlách o zápise lokalizácie príspevku v periodiku so
skratkami o ročníku, čísle a stranách, na ktorých je rozpisovaný príspevok. Novinkou je doplnok
podľa amerických citačných štýlov, kde je jednoduchý model zápisu týchto údajov bez
akýchkoľvek skratiek. Napr. Knižnica. 2001, 2(11-12), 662.
Údaje pre elektronické zdroje sú vo väčšine prípadov prevzaté z predošlého vydania normy
ISO 690-2. Sú to údaje pre elektronické monografie, databázy, počítačové programy, elektronické
seriálové publikácie, elektronické konferencie, blogy a elektronické správy. Sú to rôzne typy
údajov o type média, o požiadavkách na systém, o vydaní, o dátume citovania, o dostupnosti
a prístupe, o údajoch pre počítačový softvér. V norme je uvedený nový pojem miesto pojmu
citovaný je použitý pojem viewed, čo je prekladané ako zobrazený. Prikláňame sa naďalej
k používaniu pojmu citovaný so skratkou cit. Zmena je aj v uvádzaní dostupnosti. Uvádza sa
skrátený pojem Dostupné z:. Už nie je potrebné uvádzať adresu v hranatých zátvorkách, aby bol
údaj priamo prístupný a uvádza sa bez bodky na konci. Novinkou je aj uvádzanie identifikátora
„doi“. Iné identifikátory však uvádzané nie sú.
Informácie o metódach citovania sú uvedené v prílohe A. Je to veľmi prekvapujúce, že
autori zvolili v treťom vydaní lokalizáciu metód do prílohy. Spracovatelia zachovali tri základné
metódy citovania, ktoré boli uvedené v predošlej norme, ale zmenili im názvy, zmenili ich poradie
a revidovali aj viaceré inštrukcie týkajúce sa ich tvorby. V norme sú uvedené 3 metódy citovania:




Systém mena a dátumu (harvardský systém)
Číselný systém
Priebežné poznámky.
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V norme sa vôbec neuvádza pri žiadnej metóde citácia pod čiarou, z najnovšej verzie
normy úplne vypadla. Kvôli lepšej prehľadnosti sa odporúča uvádzanie tejto citácie pri všetkých
metódach. Mnohé vysoké školy a univerzity ju vyžadujú a majú ju uvedenú v požiadavkách pre
tvorbu záverečných prác. Pri prvej a druhej metóde obsahuje citácia pod čiarou tri základné údaje:
autor (priezvisko verzálami), názov a rok. V metóde Číselný systém môže byť súčasťou odkazu
pod čiarou aj číslo citácie, pod ktorým je citácia uvedená priamo v texte a pod týmto číslom bude
citácia uvedená aj v Zozname bibliografických odkazov tejto metódy. Pri tretej metóde sa uvádza
autor a názov, ale podrobnosti o citovaní podľa tretej metódy budú uvedené v ďalšom texte.
Citácia pod čiarou pre 1. metódu:
Bibliografický zborník 1992-93. 2000.
KATUŠČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce. 1998.
KUCIANOVÁ, A. Koordinácia bibliografickej činnosti. 2005a.

Citácia pod čiarou pre 2. metódu:
1. KATUŠČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce. 1998.
2. KOVAČKA, M., ed. Ľ. V. Rizner.1994.
3. KUCIANOVÁ, Anna. Peter Liba. 2001.

V metóde systému mena a dátumu sa meno tvorcu a rok vydania prameňa uvádzajú pri
citácii v texte. Ak sa meno tvorcu uvádza priamo v texte, v zátvorkách za ním nasleduje rok. Napr.
Kimlička (1998). Ak sa však meno v texte nespomína, tak v zátvorke treba uviesť meno a rok
v tvare priezvisko (nie verzálami), medzera a rok. Napr. (Kimlička 2001). Chýba čiarka, ktorá bola
v predošlej norme. V citáciách na konkrétne časti informačného prameňa sa môže v zátvorkách za
rokom uviesť údaj o umiestnení príslušnej časti t.j. číslo strany alebo rozpätie strán. Napr.
Kimlička (2002, s. 103-105). Ak majú dva alebo viaceré informačné pramene rovnakého tvorcu
a rok, navzájom sa, tak ako podľa predošlej normy, odlišujú malými písmenami, ktoré nasledujú
za rokom vnútri zátvoriek. Napr. Kimlička (2004a, s. 120). Ak sa citácie vyskytujú v dvoch
prameňoch, uvádzajú sa v jednej zátvorke a medzi údajmi je bodkočiarka a medzera. Napr.
(Kimlička 1998; Kovačka 1999).
Odkazy sú usporiadané v Zozname bibliografických odkazov v abecednom poradí
priezvisk tvorcov, za ktorými nasleduje čiarka, rok vydania a za ním pri výskyte mena
rovnakého autora a roka aj malé písmeno na odlíšenie jednotlivých odkazov a citácií.
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V metóde Číselný systém v citácii v texte sú čísla uvedené v okrúhlych zátvorkách alebo
v hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy odkazujú na informačné pramene v poradí,
v akom sa citujú prvýkrát. Následné citácie konkrétneho informačného zdroja dostanú rovnaké
číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú konkrétne časti informačného prameňa, môžu sa za číslicami
uviesť čísla strán atď. Odkazy na informačné pramene sú usporiadané v Zozname
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V metóde Priebežné poznámky sú citácie spojené s popisom citovaného dokumentu
poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný index alebo v okrúhlych zátvorkách alebo
v hranatých zátvorkách. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie,
sú uvedené v takom číselnom poradí, ako sa vyskytujú v texte, čísluje sa priebežne v celom
dokumente. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov doložených citáciou by sa malo použiť jedno
číslo poznámky. Viaceré citácie jedného informačného prameňa by mali mať uvedené samostatné
čísla poznámok. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden dokument. Ak sa nejaký
dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa
odvoláva na dokument citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia
(odkaz) alebo by sa malo uviesť priezvisko autora verzálami, skratka odk. a číslo predchádzajúcej
poznámky prípadne aj s číslami citovaných strán a pod. Ak sú názvy alebo mená uvedené
v skrátenej forme, v prvej poznámke by sa mali vysvetliť všetky skratky alebo by sa mala uviesť
informácia, kde sa nachádzajú vysvetlivky.
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V metóde priebežných poznámok sa uvádzajú jednotlivé poznámky a citácia pod
čiarou je stručná, mala obsahovať autora a názov, ale iba v tom prípade, že je na konci
príspevku alebo publikácie uvedený kompletný zoznam bibliografických odkazov.
Zásadne treba upozorniť na fakt, že vo veľa prípadoch bibliografické odkazy uvedené pod
čiarou pri evidencii publikačnej činnosti, nie je možné uznať v rámci ohlasov kvôli formálnym
chybám. Výrazy typu tamtiež, tamže, pozri aj, citované dielo, detto, porovnaj atď. nie je možné
používať v citáciách, lebo sa tým vyraďujú ako ohlasy. Pri týchto výrazoch nie je isté, či autor
vôbec publikáciu citoval, alebo ju len odporúča na porovnanie, príp. informuje, že zaujímavé
informácie k téme možno nájsť aj v publikácii v poznámke. Okrem toho, tieto odkazy sú úplne
neprehľadné a ak sú v poznámkach viaceré diela jedného autora, vôbec nie je jasné, ktoré citované
dielo má autor na mysli. V mnohých odkazoch sú iba minimálne údaje, na základe ktorých nie je
možné príslušnú publikáciu vyhľadať. Treba sprehľadniť aj uvádzanie poznámok
a bibliografických citácií v odkazoch. Nemôže nasledovať poznámka a hneď v riadku za ňou
citované dielo, takú citáciu tiež nemožno uznať ako ohlas. Poznámka má byť samostatne
a jednotlivé odkazy, môže ich byť aj viac, musia každý začínať na samostatnom riadku a uvedená
kompletná citácia (ak nie je zoznam bibliografických odkazov), aby mohli byť uznané ako ohlas.
Dôležité je odlišovať aj bibliografické záznamy v tých prípadoch, keď nebol použitý originálny
zdroj, ale iný, takže je potrebné ich navzájom prepojiť a uviesť aj zdroj, z ktorého boli čerpané
informácie.
Je potrebné, aby tieto požiadavky dodržiavali predovšetkým autori, ktorí citujú diela iných
autorov, ktoré použili, lebo svojim zlým citovaním spôsobia to, že citovaným autorom sa citovanie
ich diela nemôže uznať ako ohlas kvôli chybnému uvedeniu údajov.
Príklad citovania pod čiarou (so zoznamom bibliografických odkazov):
14. KATUŠČÁK, D. Ako správne písať diplomové práce.
15. Bibliografický zborník 1992-93, s. 256.
16. KUCIANOVÁ, A. Koordinácia bibliografickej činnosti, s. 39.
17. KATUŠČÁK, odk. 14, s. 35.
18. Problém nedostupnosti právnych obyčají je potrebné chápať aj s prihliadnutím na jazyk
právnej vedy a odbornej i vedeckej literatúry, ktorým boli v Uhorsku latinčina, maďarčina
a v menšej miere nemčina.
MOSNÝ, P. a L. HUBENÁK. Dejiny štátu a práva na Slovensku.

Príklad citovania pod čiarou (bez zoznamu bibliografických odkazov)
2. KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.Bratislava: Stimul, 1998.
ISBN 80-85697-69-6.
14. ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do
komunikačného protokolu Z39.50. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR.
1999, 3(2), 54-59. ISSN 1335-793X.
29. GÁBRIŠ, T. Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in iudicis.
In: K. SCHELLE a L. VOJÁČEK, eds. Stát a právo v období absolutismu: sborník.
Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 175.
30. ZEMÁNEK, P. The machines for „green works“ in vineyards and their economical
evaluation. In: 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Friut Growing and
viticulture [CD-ROM]. Lednice: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001,
s. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.
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31. KATUŠČÁK, odk. 2, s. 33.
32. Problém nedostupnosti právnych obyčají je potrebné chápať aj s prihliadnutím na jazyk
právnej vedy a odbornej i vedeckej literatúry, ktorým boli v Uhorsku latinčina, maďarčina
a v menšej miere nemčina.
MOSNÝ, P. a L. HUBENÁK. Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Aprilla, 2008,
s. 239.
33. ANDREJČÍKOVÁ, odk. 14.
34. AHLBORG, H. G., O. JOHNELL, C. H. TURNER, G. RANNEVIK a M. K. KARLSSON.
Bone loss and bone size after menopause. N. Engl. J. Med. 2003, 349(3), 327-334.
ISSN 0028-4793.
Norma nepredpisuje pre tretiu metódu Zoznam bibliografických odkazov, ale pre lepšiu
využiteľnosť a prehľadnosť sa odporúča vytvoriť buď abecedne usporiadaný zoznam alebo
číselne radený podľa jednotlivých poznámok. Ak zoznam nie je vytvorený, musia jednotlivé
poznámky pod čiarou obsahovať kompletnú citáciu citovaného dokumentu, aby bolo možné
citovaný dokument bez problémov identifikovať a nájsť.
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V príspevku boli uvedené informácie o jednotlivých metódach citovania podľa normy ISO
690, o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri ich využívaní a návod na riešenie viacerých problémov
pri spracovávaní citácií v texte, pod čiarou a v zozname bibliografických odkazov. Podrobnejšie
bola rozpracovaná metóda priebežných poznámok, ktorá sa využíva predovšetkým pri
spracovávaní príspevkov s historickou problematikou.
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