
Tlačené dokumenty – knihy, slovníky, encyklopédie  
monografia/kniha - poradie údajov - povinné údaje tučne 

Autor (Primárna zodpovednosť). Názov : podnázov. Editor, 

zostavovateľ (Sekundárna zodpovednosť). Vydanie (prvé sa neuvádza). 

Miesto vydania : Názov vydavateľa, Rok vydania. Názov 

edície a označenie zväzku. ISBN (Štandardné číslo). Poznámky. 
 

Príklad úplnej citácie knihy – (použitá citačná metóda: odkazové číslo): 

 

1. LÜLLMANN, H., MOHR, K., LUTZ,H. Barevný atlas farmakologie. 5.,  

přeprac. a rozš.vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1672-5. 

 

Poradie údajov -  časť v tlačenej monografii 

Autor časti (Primárna zodpovednosť). Názov príspevku. In: Autor-

i celej monografie (Hlavná zodpovednosť za zdrojový dokument). Názov 

celej monografie (zdrojového dokumentu) : podnázov. Vydanie 

(okrem prvého). Miesto vydania : Názov vydavateľa, Rok 

vydania, Rozpätie strán, na ktorých sa citovaná časť 

nachádza. Názov edície a číslo zväzkov. Štandardné číslo. 
 

Príklad úplnej citácie kapitola z knihy – (použitá cit. metóda: meno, rok): 

 

STOECKLI, K., HAAG, H. 2006. High-throughput screening. In: Drug 

discovery and development : technology in transition. Edinburgh: Churchill 

Livingstone, s. 99-119. ISBN 0443 064202.  

 

Príklad citácie – len povinné údaje: 

 

STOECKLI, K., HAAG, H. 2006. High-throughput screening. In: Drug 

discovery and development. Edinburgh: Churchill Livingstone, s. 99-119.  

 

 

Poradie údajov -  časť v monografii (vydávanej na pokra-

čovanie v rôznom čase) 
 

Príklad citácie hesla z encyklopédie – len povinné údaje: 

 

Encyklopédia medicíny. 1997. Vol. VI, E-F. Zost. O. Kadlec. Bratislava: 

Aesklepios, 1997. ISBN 80- 7167-014-6. Heslo Embólia, s. 105-107.  



 

časopisecký článok - poradie údajov bg. odkazu  

Autor (PRIEZVISKO, Meno). Názov článku : podnázov. 

Sekundárna zodpovednosť. Názov časopisu (zdrojového dokumentu) : 

podnázov. Dátum publikovania, číslovanie, rozsah príspevku 

(rok, ročník, číslo, strany). Štandardné číslo (ISSN).  
 

Príklad citácie – len povinné údaje (použitá cit. metóda meno, rok): 

 

ĎURICOVÁ, J., GRUNDMANN, M. 2007. Cytochróm P450 3A 

polymorfizmus a jeho význam pri terapii cyklosporínom a takrolimom 

u transplantovaných pacientov. Čes. a slov. farm., 2007, 56(5), 220-224. 

 

Príklad úplnej citácie: 

 

ĎURICOVÁ, J., GRUNDMANN, M. 2007. Cytochróm P450 3A 

polymorfizmus a jeho význam pri terapii cyklosporínom a takrolimom 

u transplantovaných pacientov. Česká a slovenská farmacie, roč. 56, 2007, č. 5, 

s. 220-224. ISSN 1210-7816. 

 

Elektronické dokumenty – články, web-stránky, patenty 

 

Článok z e-časopisu – schéma údajov 

Autor-i (Primárna zodpovednosť za článok). Názov 

článku. In Názov časopisu (zdrojového dokumentu) [online časopis]. 

[Druh nosiča].Vydanie/verzia. Označenie čísla. Dátum 

aktualizácie / revízie [Dátum citovania]. Lokalizácia. 

Poznámky. Dostupnosť a prístup – url adresa. Štandardné 

číslo/ISSN I 
 

Príklad citácie – len povinné údaje (použitá cit. metóda meno, rok): 

 

SRIPRIYA, R., CHANDRASEKARAN, M., NOEL, M. 2006. Voltammetric 

analysis of hydroquinone, ascorbic acid, nitrobenzene and benzyl chloride in 

aqueous, non-aqueous, micellar and microemulsion media. 

In Colloid and Polymer Science [online]. 2006, 285(1), 39-48 [cit. 2008-03-06]. 

Dostupné na internete: 

<http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-

33748994300&partnerID=40&rel=R7.0.0> 



 

príspevok z e-zborníka – schéma údajov 
Príklad citácie – len povinné údaje (použitá cit. metóda meno, rok): 

 

BULLOVÁ, H., BALGAVÝ, P. 2005. Turbidimetric study of unilamellar 

extruded eggphosphatidylcholine liposomes. In Acta Facultatis Pharmaceuticae 

Universitatis Comenianae [online]. 52, 2005, 66-72 [cit. 2008-02-02]. Dostupné 

aj na internete:  

<http://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/user_upload/admin/Acta_facultatis/To

mus_LII/08_-_Bullova__H._-_Balgavy__P.pdf>  
  

Poradie údajov bg. odkazu – e-dokumenty monografického 

typu 

Autor-i. Názov. [Druh nosiča]. Miesto vydania : 

Vydavateľ. Dátum vydania. [Dátum citovania]. 

Štandardné číslo. Edícia. Poznámky.< Dostupnosť 

a prístup>.  
 

Príklad citácie – len povinné údaje (použitá cit. metóda meno, rok): 

 

ALTMANN, D.S., HO, C.-N.  2008. A theoretical approach to a novel vector 

system for diagnostic and therapeutic use. [online]. Poster abstracts presented at 

Nanotech,conference, Copenhagen, 23-25 sept., 2008 [cit. 2008-03-06]. 

Dostupné na internete: 

http://www.nanoforum.org/nf06~struktur~60~modul~nanoevent~folder~8056~s

ent~~step~~.html 

 

časť z e-dokumentu „European Pharmacopoeia“ – schéma 

údajov 

 

Primárna zodpovednosť. Názov [druh nosiča]. 

Vydanie/verzia. Miesto vydania : Názov vydavateľa, 

Dátum vydania. Dátum aktualizácie/revízie [Dátum 

citovania]. Kapitola, lokalizácia. Štandardné číslo. 

Dostupnosť a prístup.  
 

 

 



Príklad popisu konkrétneho dokumentu/časti z online verzie Eur. Pharm.: 

 

Council of Europe. European Pharmacopoeia Online [online database]. 9th Ed. 

2018(9.3). [Strasbourg]: EDQM, 2018 [cit. 2018-02-16]. Meningococcal 

polysaccharide vaccine, 04/2016:0250.  Dostupné na internete: 

http://online6.edqm.eu/ep903/.  

Popis kapitoly z e-knihy: 

 

MCATEE, C. Patrick. Microbial proteomics: New Approaches 

for Therapeutic Vaccines and Drug Discovery.  Microbial genomics and drug 

discovery. Edited by S. J. Projan, T. J. Dougherty. [online] . [Boca Raton], CRC 

Press, 2003. [cit. 2011-03-07].  S.157. ISBN 978-0-203-91146-4. Dostupné na 

internete: http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/9780203911464.ch10  

 

Popis celej e-knihy: 

 

CHERNG-JU,  Kim. Advanced Pharmaceutics: Physicochemical Principles 

[online]. Boca Raton: CRC Press, 2004. [cit. 2011-02-16]. ISBN: 978-0-203-

49291-8. Dostupné na internete: 

http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9780203492918 

 

Webová stránka -  časť 

 

National Sleep Foundation. 2013. Children and Sleep. [online]. National Sleep 

Foundation. Arlington, VA: National Sleep Foundation, ©2013 [cit. 2014-012-

04]. Dostupné z: http://www.sleepfoundation.org/article/sleep-topics/children-

and-sleep 

 

 

Obrázok z webu: citácia  

 

Datové modelování (heslo v encyklopédii). 2016. In: Wikipedie: otevřená 

encyklopedie [online]. Wikimedia upd. 2016-08-02 [cit. 2016-03-24]. Dostupné 

z: https://cs.wikipedia.org. 
 

Citácia z ADC portálu -web. stránka 
 

Betaloc ZOK 25 mg. ADC portál [online]. Bratislava: PharmINFO, rev. textu 

sept. 2015 [cit. 2019-03-18]. Dostupné na: 

https://www.adc.sk/databazy/produkty/spc/betaloc-zok-25-mg-381264.html 
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