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Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012  

pri citovaní podľa harvardského systému 
 

 

1. Autori 

 Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), 

ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa 

uvedie spojka a (angl. and). Jednotliví autori sa oddeľujú čiarkou, pričom ich počet 

nie je limitovaný. V prípade, ak ide o zostavovateľskú publikáciu, za posledným 

zostavovateľom sa uvedie skratka eds. (ak je zostavovateľ len jeden, potom ed.), ktorá sa 

od priezviska oddelí čiarkou.  

 V prípade diel štyroch alebo viacerých tvorcov, ak sa  neuvedú  mená všetkých autorov, 

potom by sa malo uviesť len meno prvého, za ktorým nasleduje a kol., a iní alebo et al. 

 V prípade citácie zdrojového dokumentu (po In:) sa autori uvádzajú len v tvare Meno 

PRIEZVISKO,  pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a. 

 V prípade anonymných diel sa namiesto mena tvorcu môže uviesť Anonym (angl. 

Anon), prípadne sa za názvom uvedie osoba, ktorá ma najväčší podiel na vzniku diela.  

 V prípade určitých druhov informačných prameňov (napr. pri encyklopédiách), alebo ak 

je položka výstupom spolupráce mnohých osôb, z ktorých žiadna nemá dominantnú 

úlohu tvorcu, mal by sa namiesto tvorcu uviesť názov. 

 

2. Dvojbodky 

 Dvojbodky, ktoré slúžia ako oddeľovače jednotlivých prvkov odkazu (napr. pri 

oddeľovaní názov a podnázov, miesta vydania a názvu vydavateľa) sa uvádzajú podľa 

pravidiel slovenského pravopisu t.j. priamo za slovom (bez medzery). 

 V prípade citovania článku (kapitoly) v zdrojovom dokumente sa po In uvádza tiež 

dvojbodka, t.j. In:.  

 

3. Rok vydania 

 Rok vydania sa v bibliografickom odkaze uvádza iba raz, a to za autorom/-mi diela. 

 

4. Počet strán 

 Počet strán sa pri bibliografickom odkaze na knižnú publikáciu neuvádza (v prípade 

citácie článku, resp. kapitoly v zdrojovom dokumente sa počet strán uvádza). 

 

5. Online dokumenty 

 Mali by sa tu poskytnúť doplňujúce informácie na identifikáciu a lokalizáciu pôvodného 

citovaného prameňa (adresa URL dokumentu), ktoré by mali byť identifikované 

slovným spojením Dostupné z: alebo synonymným slovným spojením (napr.: Dostupné 

na internete:), pričom adresa URL sa uvádza bez ostrých zátvoriek a bodky na konci. 

 Dátum citovania sa uvádza podľa slovenských alebo anglo-amerických zvyklostí, napr. 
[cit. 15. júna 2013] , [cit. 2013-07-15] alebo [cit. 7 July 2013]. 
 

  

Podľa STN ISO 690: 2012 spracovali  
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  Príklady popisu dokumentov citácií podľa STN ISO 690: 2012 

 

 

SYSTÉM MENA A DÁTUMU  
(HARVARDSKÝ SYSTÉM) 

 

     V citácii v texte sa meno tvorcu a rok vydania prameňa uvádzajú v systéme mena a dátumu. Ak sa 

meno tvorcu uvádza 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). 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. 103-115).  

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, uvádzame ich 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. 

 

 

1. Knižné publikácie (monografie, učebnice, zborníky...) 

Anonym, 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. [cit. 2013-07-15]. 

Dostupné z: http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154 

 

BERTALANFFY, Ludwig von, 1969. General Systems Theory. New York: Braziller.  

     Zdroj: 

KIMLIČKA, Štefan, 2004. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského       

[cit. 15. marca 2012]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi 

HORVÁT, J. et al., 1999. Anatómia a biológia človeka. 2. vyd. Bratislava: Obzor. ISBN 80-07-00031-5. 

INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 

2001 v Starej Lesnej. 2001. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov. ISBN 80-85165-84-8. 

KOVAČKA, M., ed., 2000. Bibliografický zborník 1992-93. Martin: Matica slovenská. ISBN 80-7090-507-7. 

OBERT, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. ISBN 80-8094-046-0. 

ROHOŇOVÁ, Ľudmila a Mária GAŠPAROVÁ, 2006. Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 

s interpretáciou pravidiel AACR: príručka používateľa: verzia V 2.1. [online]. Martin: Slovenská 

národná knižnica [cit. 2013-01-24]. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné z:     

http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf 

TIMKO, J., P. SIEKEL a J.TURŇA, 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda.     

ISBN 80-224-0834-4. 
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2. Článok v časopise 

 
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda, 1999. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do komunikačného 

protokolu Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR. Roč. 3, č. 2, s. 54-59. 

ISSN 1335-793X. 

KUCIANOVÁ, Anna, 2001. Významná personálna bibliografia. In: Knižnica [online]. Roč. 2, č. 11-12, 

s. 662 [cit. 15. júna 2013]. ISSN 1336-0965. Dostupné z:  

      http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Kniznica/11_12_2001/662.pdf 

STEINEROVÁ, J., 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: Pedagogická revue. Roč. 2, 

č. 3, s. 8-16. ISSN 1335-1982. 
 

3. Článok (kapitola) z knižnej publikácie (zborník, monografia, učebnica...) 

GÁBRIŠ, T., 2005. Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in iudicis. In: K. SCHELLE 

a L. VOJÁČEK, eds. Stát a právo v období absolutismu: sborník. Brno: Masarykova univerzita, s. 175. 

KOMOROVÁ, Klára, 2005. Najstaršie trnavské tlače v Slovenskej národnej knižnici v Martine. In: Kniha 2005: 

zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, s. 341-345. 

ISBN 80-89023-55-X.  

KOVAČKA, Miloš a Anna KUCIANOVÁ, 1998. 35. výročie ŠVK v Banskej Bystrici. In: Banská Bystrica. 

Banská Bystrica: ŠVK, s. 14-16.  

KUCIANOVÁ, Anna, 2005b. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. 

In: Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, s. 136-139             

[cit. 24. septembra 2012]. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf 

STEINEROVÁ, Jela, 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: Š. KIMLIČKA 

et al., eds. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava: Stimul, s. 9-56. 

ISBN 80-88982-29-4. 

 

4. Vedecko-kvalifikačné práce 

MIKULÁŠIKOVÁ, M., 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 

2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra: UKF. 

 

5. Výskumné správy 

 BAUMGARTNER, J. a kol., 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat: výskumná 

správa. Nitra: VÚŽV. 

 

6. Normy 

ISO 690: 2010, Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to 

information resources. 

 

7. Archívne materiály  

BANÍK, Anton Augustín, 2010. Korešpondencia s Pavlom Horváthom. 2 s. Rukopis. Metodická diskusia 

z r. 1911. Umiestnenie: Martin: SNK, Archív literatúry a umenia. Signatúra A XC/ 4-1. 

 


