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].
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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.
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