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Základné pravidlá pre tvorbu bibliografických citácií 
  

1)       Bibliografická citácia by mala jednoznačne identifikovať citovaný dokument.  

2)       Údaje pre bibliografickú citáciu preberáme z citovaného zdroja (= z  

dokumentu, s ktorým sme pracovali). Citujeme konkrétne vydanie alebo 
verziu.  

3)      Najskôr preberáme údaje z titulného listu (úvodná obrazovky, webové  

stránky, etikety na disku apod.), ďalším zdrojom informácií sú potom v 
nasledujúcom poradí: rub titulnej strany, hlavička stránky, obálka, obal, 
sprievodná dokumentácia (napr. leták, manuál). Pokiaľ sa niektorý údaj 
objavuje na dokumente v rôznych formách, použije sa forma, ktorá je graficky 
najvýraznejšia, príp. prvá v poradí.  

4)       Poradie údajov je presne stanovené normou.  

5)      Bibliografická citácia by mala byť čo najpresnejšia. Nie je možné vynechávať  

povinné údaje, pokiaľ sú v dokumente dostupné. Odporúča sa uvádzať aj 
nepovinné údaje, ak sú pre identifikáciu citovaného dokumentu dôležité.  

6)      Ak niektorý údaj chýba, vynecháva sa a pokračuje sa nasledujúcim údajom.  

V niektorých prípadoch sa môže údaj dohľadať v iných zdrojoch alebo nahradiť 
náhradnou formuláciou.  

7)      V prípade, že niektorý z údajov preberáme z iného zdroja, uvádzame ho v  
hranatej zátvorke [ ]. Ak preberáme alebo odhadujeme viacero údajov za 
sebou, zlúčime ich do jednej zátvorky. Do hranatej zátvorky sa umiestňujú aj 
opravy.  

8)      Akýkoľvek prvok, ktorý nie je písaný latinkou, sa transliteruje (napr. cyrilika)  

nebo transkribuje (napr. čínske znaky).  

9)   Forma bibliografických citácií musí byť jednotná v celom dokumente  
(jednotný štýl, formát a interpunkcia).  

10) Jazyk bibliografického záznamu je podľa popisovaného zdroja, okrem  
nepovinných údajov: poznámky, doplnky, opravy – tie sú v slovenčine. 

11) Písanie veľkých písmen – nemusíme prebrať z dokumentu, pokiaľ nejde o  
vlastné mená a názvy. 

12) Jednotlivé skupiny údajov sa v zázname oddeľujú bodkou a medzerou. 
13) Celý bibliografický odkaz končí bodkou, okrem prípadu, keď posledným  

 údajom je adresa webovej stránky; 
14) Názvové údaje (názov: podnázov) sa píšu kurzívou; 
15) Priezviská všetkých autorov (primárni, sekundárni) sa píšu VERZÁLKAMI; 
16) Primárneho (hlavného) autora píšeme v invertovanom tvare:  

PRIEZVISKO, Meno;  
ostatných môžeme uviesť ako sú na dokumente a spojiť ich spojkou a.  
V celom zozname použijeme rovnaký spôsob písania autorských údajov.  
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17) Numerácia a paginácia sa pri citovaní príspevkov (článkov) v seriáloch 

(časopisoch) uvádza tak, ako sa vyskytuje v dokumente: vol.6, no.3, pp. 5-15 
alebo v skrátenej forme: 6(3), 5-15.  

18) Pri popise seriálu/časopisu ako celku uvádzame celé rozpätie vydávania, napr.  
1999- , 1990-1999.  

19) V prípade citovania príspevkov v monografii a zborníku používame pred  
označením zdroja „In:“, avšak v prípade príspevkov v seriáli toto označenie  
vynechávame. 
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