
 
 

LEGAL POINT - vzory citácií 

 

Redakčná rada časopisu LEGAL POINT trvá na používaní týchto zásad autormi 

príspevkov. Príspevok nezohľadňujúci tieto vzory nebude publikovaný v periodiku. 

Knižné publikácie: 

- HOLLÄNDER, P.: Filipika proti redukcionizmu. 1. vyd. Kalligram, Bratislava, 2009, 

ISBN: 978-80-8101-244-0, str. 176. (strana, z ktorej sa cituje) 

Zborníky: 

- KOUDELKA, Z.: Transcendentní pramen práva. In: BLAHO, P. – ŠVECOVÁ, A. (eds.): 

Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 1. diel. 1. vydanie, Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 2013, ISBN: 978-80-8082-586-7, str. 153 – 172.  

Časopisy: 

- MAREČKOVÁ, J.: Platná právní úprava a návrh nového občanského zákoníku ve světle 

čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. IN: Právní rozhledy, 2009, č. 3, 

ISSN 1210-6410, str. 86. 

Rozhodnutia súdov:  

- Rozsudok Okresného súdu Revúca zo dňa 30.06.2017, sp. zn.: 8Ps/1/2017. 

- Nález Ústavného súdu SR zo dňa 28. novembra 2012, sp. zn.: I. ÚS 313/2012. 

Rozhodnutia medzinárodných súdov (CJEU, ECHR, ICC ...) 

- Rozsudok (alebo príslušný druh rozhodnutia) z 12. júla 2005, Schempp C-403/3, 

EU:C:2005:446, bod (ktorým je citovaný)  

Právna norma: 

- Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok 

- Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Vedecká práca: 



 
 

- VONDRÁČEK, O.: Nepřímá držba cenných papíru. Disertační práce. Praha: Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, 2010, str. 19 

Internetový  zdroj: 

 Článok 

- PODVINSKÁ, A.: Novinka v civilnom práve v podobe Civilného mimosporového 

poriadku, IN: Právne noviny, [k 22.08. 2017] dostupný na: 

https://www.pravnenoviny.sk/obcianske-pravo/novinka-v-civilnom-prave-v-podobe-

civilneho-mimosporoveho-poriadku 

 Dôvodová správa 

- Dôvodová správa k zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok;  [k 24.08.2017] 

dostupný na: http://www.najpravo.sk/dovodove-spravy/rok-1963/99-1963-zb.html 

 Pri inom druhu citovaného zdroja zachovať ratio citácie. 

Použitie skrátených tvarov citácií:   

- Ibid., str. 2. (pri následnom citovaní toho istého zdroja hneď za sebou) 

- HOLLÄNDER, P.: Filipika proti redukcionizmu, c. d., str. 15 (ak sa k citovanému dielu 

vraciame po niekoľkých poznámkach pod čiarou) 
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