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Poslaním Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene 

je sprostredkovať slobodný prístup k informáciám pedagogickým, vedeckovýskumným 

pracovníkom, študentom, doktorandom a ostatným pracovníkom Technickej univerzity 

vo Zvolene, inštitúciám a občanom v SR i v zahraničí a podporovať možnosti celoživotného 

vzdelávania. 
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 Mgr. Lenka Malčeková Knižničné centrum 
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Kontakt Telefón 045/5206 641 

 Sekretariát 045/5206 642 

 fax 045/5479 942 

 e-mail sldk@tuzvo.sk  

 www stránka http://sldk.tuzvo.sk 
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Úvod 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene (SLDK) je akademická 

knižnica Technickej univerzity vo Zvolene a špecializovaná vedecká knižnica pre oblasť lesníctva 

a drevárstva v Slovenskej republike. SLDK v súlade so svojím poslaním vykonáva činnosti a aktivity 

zamerané na podporu vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu Technickej univerzity vo Zvolene 

(TU vo Zvolene), používateľom poskytuje knižnično-informačné služby a v rámci svojho postavenia 

a špecializácie zabezpečuje aj plnenie úloh nad rámec univerzity.   
 

Jednou z prioritných úloh SLDK v roku 2013 a v priebehu roku 2014 bola príprava podkladov 

pre zabezpečenie procesu komplexnej akreditácie Technickej univerzity vo Zvolene. 
 

V rámci schváleného plánu vedecko-odborných podujatí na rok 2014 sa v Informačno-vedeckom 

centre SLDK uskutočnila séria odborných podujatí:  
 

VI. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine Aktuálne otázky starostlivosti o krajinu 

v kontexte s Európskym dohovorom o krajine, organizovaný v spolupráci s Fakultou ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenskou agentúrou životného prostredia 

v Banskej Bystrici, ktorý sa konal 26. marca 2014.  
 

Zelená infraštruktúra a ekosystémové služby, seminár organizovaný v spolupráci s Fakultou 

záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Ing. Attila Tóth - FEE TU Zvolen, doc. Ing. 

Branislav Olah, PhD. - Ing. Martina Paulíková, Združenie Slatinka, konaný 8. apríla 2014. 

Akcia bola súčasťou projektu DIVOČINA V MESTE, cieľom ktorého je ochrana a vytvorenie 

mechanizmov na udržateľné využívanie plochy v mestskom prostredí – parku LANICE vo Zvolene, 

partnerom projektu je Mesto Zvolen.  
 

Ďalšími odbornými podujatiami bola Výstava odbornej knižnej literatúry Literatúra – výskum – 

poznanie – veda, spoločnosti SLOVART G.T.G.  Bratislava, II. ročník, konaná vo  vestibule Technickej 

univerzity vo Zvolene, v dňoch 29. – 30. októbra 2014.  
 

V priestoroch Informačno-vedeckého centra SLDK sa 6. novembra 2014 uskutočnil Informačný 

seminár o možnostiach štúdia v USA - Fulbrightovej komisie, konaný pri príležitosti Medzinárodného 

týždňa vzdelávania 2014.  
 

V priebehu roku 2014 sa v Informačno-vedeckom centre SLDK uskutočnili aj odborné prednášky 

a prezentácie k využívaniu elektronických informačných zdrojov k projektu NISPEZ, zabezpečované 

odbornými lektormi, informačné semináre pre študentov TU vo Zvolene, v rámci informačného 

vzdelávania, so zameraním na využívanie elektronických informačných zdrojov a služieb SLDK, 

zabezpečované pracovníkmi SLDK, informačné stretnutia a semináre SAIA, štipendijné programy pre 

študentov a doktorandov TU vo Zvolene.  
 

V rámci participácie SLDK na príprave a realizácii projektu Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov 

pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe, Aktivita 2.1: 

Zvyšovanie kapacity a konkurencieschopnosti vo VaV prostredníctvom špecializovaných kurzov 

v rokoch 2012 – 2014 boli pre frekventantov kurzov – pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov 

Lesníckej a Drevárskej fakulty TU vo Zvolene vytvorené študijné materiály – Príručky informačného 

vzdelávania v dvoch úrovniach, modul A a modul B a v SLDK realizované kurzy Informačného 

vzdelávania v oblasti získavania, uchovávania a transferu relevantných vedecko-technických informácií 

s využitím informačno-komunikačných technológií.  
 

SLDK v roku 2014 sprístupnila novú Študovňu a archív Publikačnej činnosti EPCA. 
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1 Prioritné úlohy 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, akademická knižnica a celouniverzitné informačné 

pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene a špecializovaná vedecká knižnica pre oblasť 

lesníctva a drevárstva v Slovenskej republike, získava, uchováva a sprístupňuje dokumenty 

z oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a im príbuzných 

odborov. Činnosti a aktivity vykonávané v SLDK sú zamerané na podporu vzdelávacieho 

a vedeckovýskumného procesu na TU vo Zvolene, vykonáva aj plnenie úloh nad rámec univerzity.  
 

SLDK sa v roku 2014, v súlade so schváleným vecným a časovým harmonogramom prípravy 

materiálov na komplexnú akreditáciu Technickej univerzity vo Zvolene, aktívne podieľala 

na príprave podkladov pre zabezpečenie akreditačného spisu pre potreby hodnotenia úrovne 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity.  
 

SLDK v roku 2014 plnila nižšie uvedené úlohy: 
 

 budovanie, dopĺňanie a elektronické spracovávanie knižnično-informačných fondov v súlade 

s tematickým zameraním univerzity a špecializáciou knižnice, 

 výmena odbornej literatúry s domácimi a zahraničnými výmennými partnermi, 

 ochrana knižničného fondu, ochrana historického fondu SLDK,   

 budovanie a sprístupňovanie databáz SLDK – Databázy dokumentov (kníh a článkov), 

 bibliografická registrácia kvalifikačných prác,   

 registrácia publikačnej činnosti pracovníkov TU vo Zvolene a ohlasov, participácia na tvorbe 

celoslovenskej databázy CREPČ, CREUČ - export záznamov z databázy EPCA do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), 

 elektronické publikovanie Bibliografie publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity 

vo Zvolene na www stránke SLDK, 

 zabezpečovanie a poskytovanie odborných knižnično-informačných služieb študentom, 

doktorandom, pracovníkom TU vo Zvolene a ostatným používateľom knižnice, 

 sprístupnenie online katalógu knižnice IPAC a informácií o službách knižnice 

prostredníctvom www stránky SLDK, poskytovanie adresných informácií, 

 zabezpečovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom, prístupným v sieti TUZVO  

a vzdialeného prístupu prostredníctvom online katalógu,  

 sprostredkovávanie vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom 

prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA,  

 rozširovanie možností prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom a plným 

textom prostredníctvom internetu,  

 informačné vzdelávanie študentov, doktorandov Technickej univerzity a ďalších používateľov 

knižnice, zabezpečovanie odborných podujatí, odborných prezentácií databáz, 

 organizácia vedecko-odborných podujatí,  

 projektová činnosť - získavanie finančných prostriedkov z grantového systému Ministerstva 

kultúry SR, participácia v národnom projekte Národný informačný systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ II), finančne 

podporenom z prostriedkov EÚ,  

 správa siete a výpočtovej techniky, zavádzanie nových informačných technológií a služieb, 

rozširovanie systému RFID, 

 marketingové aktivity, získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, 

zviditeľňovanie knižnice prostredníctvom www stránky SLDK a ďalšími formami, 

 spolupráca s akademickými, vedeckými a verejnými knižnicami v SR a odbornými domácimi 

a zahraničnými inštitúciami,  

 zabezpečovanie kvalifikačného rastu pracovníkov SLDK účasťou na seminároch, 

konferenciách, školeniach. 
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2 Podpora vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu 

 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v súlade s poslaním podporuje vzdelávací 

a vedeckovýskumný proces na Technickej univerzite vo Zvolene. Snahou SLDK je plnenie 

informačných požiadaviek a potrieb študentov, pedagogických a vedeckovýskumných 

pracovníkov Technickej univerzity.  
 

Fond Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice je z vedno-odborového hľadiska budovaný 

v súlade so špecializáciou knižnice s orientáciou na prírodovedné, technické, ekonomické, 

ekologické a jazykovedné zameranie akreditovaných študijných odborov Technickej univerzity 

vo Zvolene. 
 

Fond SLDK tvorí odborná knižná, periodická, normalizačná, legislatívna literatúra, audiovizuálne, 

kartografické a elektronické dokumenty, záverečné a kvalifikačné práce študentov Technickej 

univerzity vo Zvolene. K 31. 12. 2014 fond knižnice obsahoval 368 542 knižničných jednotiek. 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica bibliograficky registruje a sprístupňuje publikačnú činnosť 

pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene a buduje databázu Publikačnej činnosti a ohlasov.  

 

 

2.1 Akvizícia odbornej knižnej literatúry 
 

SLDK počas roka 2014 uskutočňovala priebežnú aktualizáciu a doplňovanie knižničných fondov. 

SLDK v procese akvizície odbornej knižnej, periodickej, normalizačnej literatúry a elektronických 

informačných zdrojov vychádza z informačných požiadaviek a potrieb jednotlivých kategórií 

používateľov, úzko spolupracuje s pedagogickými a vedeckovýskumnými pracovníkmi Technickej 

univerzity vo Zvolene, doktorandmi, študentmi a ostatnými používateľmi knižnice. 
 

Doplňovanie knižničného fondu bolo realizované kúpou, výmenou a darmi. 

V roku 2014 SLDK realizovala nákup knižničného fondu v celkovej hodnote 70 053,86 € z toho 

na nákup odbornej knižnej literatúry, periodík a elektronických informačných zdrojov z rozpočtu 

Technickej univerzity vyčerpala spolu 30 894,01 €. Do fondu SLDK bolo celkovo zakúpených 

a elektronicky spracovaných 1 778 knižničných jednotiek, v hodnote 39 949,87 €, z toho 1 124 kn. j. 

pre čiastkové knižnice TU v hodnote 29 439, 67 €.                   
 

Z rozpočtu TU vo Zvolene na nákup odbornej knižnej literatúry evidovanej v SLDK bolo 

čerpaných 6 510,20 €, t.j. 377 kn.j., na odbornú periodickú, legislatívnu literatúru, 

normy a elektronické informačné zdroje bolo čerpaných spolu 24 383,81 €. Ďalšie finančné 

prostriedky na nákup literatúry v celkovej hodnote 39 159,85 € boli získané z mimorozpočtových 

zdrojov (MK SR, ŠF EÚ – OP Vzdelávanie II. fáza, projekty a granty TU). 
 

 

Pre čiastkové knižnice katedier TU vo Zvolene, z grantových prostriedkov TU, SLDK realizovala 

akvizíciu kníh, periodík a noriem a ich spracovanie v systéme ARL v celkovej hodnote 32 199,55 € 

(1 124 kn.j., normy a odborné periodiká v hodnote 2 759,88 €), v SLDK zaevidované ako dar. 

 

 

Tabuľka č. 1 uvádza nákup knižnej literatúry v závislosti na zdroji financovania. 
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Tab. č. 1 Nákup knižnej literatúry – rozpočet TU, mimorozpočtové zdroje  
 

Rok  Financie v (€) 

Rozpočet TU 

Knižničné 

jednotky /kúpa 

rozpočet TU 

Mimorozpočtové zdroje Knižničné 

jednotky 

kúpa spolu: 

Granty v (€) 

 

Knižničné jednotky 

 kúpa /granty  

2014      30 894,01 

 

377 MK SR                       4 000  

Granty TU 

(Čiastkové knižnice TU) 

277 

 

1 124 

 

1 778 

2013 

 

     4 581,26 281 MK SR                       3 500  

OP Vzdelávanie     16 316,94 

Granty TU              26 131,43 

228 

317 

439 

 

1 265 

2012      6 295,57  438 MK SR                       4 500  

Mesto Zvolen              200  

OP Vzdelávanie     39 531,78 

Granty TU                6 922,20 

303 

  9 

376 

153 

 

1 279 

2011 6 062,39  

 

411  MK SR                       2 500  

Mesto Zvolen              400   

OP Vzdelávanie     34 650,72  

Granty TU                4 905,89 

169 

  16 

620 

167 

 

1 383 

2010  7 828  

 

690 MK  SR                      2 500  

TUZVO /CĎV             237  

Granty TU              12 573,55 

251 

    4 

263 

 

1 208 

 

 

 

2.2 Akvizícia odbornej periodickej a normalizačnej literatúry 
 

Nákup periodík, normalizačnej literatúry a elektronických informačných zdrojov v roku 2014 bol 

realizovaný v celkovej výške 30 103,99 €, z toho z prostriedkov TU bolo pre potreby SLDK 

čerpaných 24 383,81 € a 2 960,30 € uhradených z projektu OP Vzdelávanie (Zvýšenie kapacity 

ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe).  

Náklady na nákup literatúry pre potreby pracovísk univerzity činili 553,86  €, z grantov TU bola 

zakúpená periodická literatúra vo výške 2 439,38 €, normy vo výške 320,50 €.  
 

 

Tab. č. 2   
Nákup periodickej literatúry pre pracoviská univerzity (printové a elektronické zdroje)  
 

Rok odberu Financie v (€) 

2014                                             553,86    

2013   939,33 

2012                          1 055,53 

2011                                         1 326,53 

2010                                         1 696 

 

Rekapitulácia nákladov: 
 

Nákup knižničného fondu v celkovej hodnote: 70 053,86 €  

             z toho z rozpočtu TU celkovo vyčerpaných: 30 894,01 €          
 

Špecifické výdavky účelovo pridelené z MŠVVaŠ SR na rok 2014 na Tovary a služby pre SLDK 

činili  11 502 €, z toho  6 542 €  bolo pridelených na bežné výdavky - tovary a služby SLDK, ostatné 

boli použité na nákup odbornej literatúry v rámci celouniverzitných výdavkov. 
 

Finančné prostriedky pridelené z rozpočtu TU boli čerpané v nasledujúcej štruktúre: 
 

knižná literatúra:    6 510,20€ 

odborné periodiká, elektronické informačné zdroje, normy:    24 383,81€     

z toho: literatúra pre pracoviská školy (legislatívna, ekonomická)        553,86€ 
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Z mimorozpočtových zdrojov, na akvizíciu odbornej literatúry, boli získané finančné prostriedky 

v celkovej hodnote 39 159,85 € (grant MK SR v hodnote 4 000 €; ŠF EÚ – OP Vzdelávanie II. fáza, 

projekty a granty TU 35 159,85 €).  

 

Úhrada časti periodickej literatúry pre potreby SLDK v hodnote 2 960,30 € bola realizovaná 

z projektu z OP Vzdelávanie Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu 

a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe.  

 

 
2.3     Medzinárodná výmena 
 
Medzinárodná výmena publikácií má nezastupiteľné miesto v procese nadobúdania odbornej 

literatúry ako ďalšia z akvizičných metód. Popri nákupe významne prispieva k rozširovaniu 

a dopĺňaniu knižničného fondu SLDK. 

 

SLDK v rámci výmeny publikácií dlhodobo spolupracuje so slovenskými a zahraničnými 

odbornými knižnicami a inštitúciami, získava aj informačné zdroje nedostupné kúpou, ktoré sú 

cenným príspevkom k procesu podpory pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. 

 

V roku 2014 SLDK prostredníctvom výmeny publikácií získala 54 titulov odborných periodík a 55 

knižných dokumentov. 

  
 

 

   Získané dokumenty:  

 

 Periodiká:  54 titulov (13 slovenských, 41 zahraničných) 

   

 Knižné dokumenty:       55 (5 slovenských, 50 zahraničných) 
 

 

Tab. č. 3 Počet titulov periodík podľa spôsobu nadobudnutia 
 

Rok odberu Kúpa Výmena Dar 

2014 112 54 29 

2013 116 59  32 

2012 123 65 31 

2011 126 66 27 

2010 128 69 34 
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2.4 Prístup k elektronickým informačným zdrojom 

 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica podporuje vedeckovýskumný proces na univerzite 

sprostredkovaním prístupu k elektronickým informačným zdrojom. 

Dlhodobou prioritnou úlohou SLDK je neustále rozširovať možnosti prístupu k elektronickým 

informačným zdrojom, zabezpečovať online prístup k plnotextovým databázam. Úsek akvizície 

periodík a databáz priebežne monitoruje možnosti skúšobného i trvalého prístupu k novým 

externým elektronickým informačným zdrojom – EEIZ. 
 

V roku 2014 boli naďalej zabezpečené prístupy do databáz: 

CAB Abstracts a JSTOR Botany&Ecology Collection, hradené z celouniverzitných zdrojov TU 

vo Zvolene, EBSCO host, hradené na národnej úrovni, GALE Military & Intelligence Database, 

hradené z prostriedkov národného projektu Informácie pre inovácie.  
 

 

V rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: 

prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ II), finančne podporeného z prostriedkov EÚ, 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica zabezpečovala online prístup k databázam na platforme 

WEB of Science – Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, Essencial Science 

Indicators, Medline, Wiley Online Library, ProQuest, Knovel, ScienceDirect a SCOPUS, SPRINGER 

Link, Gale Virtual Reference Library: Art. 
 

SLDK v roku 2014, aj po ukončení národného projektu EÚ Informácie pre inovácie, využívala 

vzdialený prístup k databázam prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA. 
 

SLDK v priebehu roka 2014 ponuku elektronických informačných zdrojov priebežne aktualizovala 

a dopĺňala aj dočasnými bezplatnými vstupmi do databáz. 

 

Tab. č. 4 Ponuka dočasných bezplatných vstupov pre SLDK a TU vo Zvolene v roku 2014    

a usmernenia k licencovaným elektronickým zdrojom 

 
 

Ponuka dočasne dostupných databáz a usmernenia k licencovaným zdrojom Termín zverejnenia 
oznamu 

Prístup do ProQuest Dissertations and Theses Global – najväčšej databázy 
kvalifikačných prác z celého sveta 

12.02.2014 

Prístup ku kolekcii ebrary Life Sciences – k odborným e-monografiám  

od renomovaných vydavateľov 

18.02.2014 

Prístup do databázy CRCnetBase – ku kolekciám e-monografií a referenčných 
príručiek  

11.04.2014 

Prístup do vybraných kolekcií e-kníh vydavateľstva Elsevier Science  02.09.2014 

 
Prístup do e-časopisov z kolekcií Taylor & Francis SSH (Social Sciences & Humanities)  
a Taylor & Francis ST (Science & Technology) 

 

14.10.2014 

Prístup k video kolekcii IET.tv od spoločnosti Institution of Engineering and 
Technology z oblasti priemyselného inžinierstva, dopravy a logistiky, elektrotechniky 
a elektroniky, energetiky a informačných technológií 

 

15.10.2014 

 

Príloha 3 uvádza prehľad dostupných zdrojov pre používateľov SLDK v roku 2014 v rámci 

TUZVO. Štatistiky využívania  elektronických informačných zdrojov sú uvedené v Prílohe 4. 
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Tab. č. 5 Prehľad elektronických informačných zdrojov prístupných pre SLDK  

 a TU vo Zvolene v roku 2014 podľa zdroja úhrady 
 

 
Názov EIZ 

 
Charakteristika EIZ 

 
Zdroj úhrady EIZ 

CAB ABSTRACTS  

medzinárodná abstraktová databáza 
z oblasti lesníctva a poľnohospodárstva  
obsahuje databázu FOREST SCIENCE  

 
 
z celouniverzitných zdrojov TU 

JSTOR 
Ecology&Botany Collection 

digitálny archív odborných vedeckých 
časopisov z  oblasti humanitných, 
spoločenských a prírodných vied 

z celouniverzitných zdrojov TU 

EBSCO 

 
plnotextové časopisy, noviny, správy, 
príručky a knihy 

hradené na národnej úrovni 
Slovenská národná knižnica Martin  

Projekt NISPEZ (Nispez II) 
 
 

 
Databázy prístupné v rámci  
projektu NISPEZ II (druhá etapa) 

prístup získaný v rámci národného  
projektu EÚ, žiadateľ CVTI SR - TU 
partner, hradené z prostriedkov EÚ  

Web of Science 
 
 

Web of Science Core Collection - 
najprestížnejšie vedecké časopisy  sveta,  
zborníky z vedeckých konferencií 
Current Contents Connect - svetové 
vedecké časopisy  a knihy 
Essencial Science Indicators 
MEDLINE   

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENCE DIRECT   odborné plnotextové tituly časopisov   

SCOPUS 

vedecké odborné časopisy, odborné 
web stránky – zamerané  na európsku 
produkciu 

  

Knovel 
plnotextové knihy, príručky, referenčné 
práce, kompendiá 

 

ProQUEST Central 

kolekcia plnotextových databáz z oblasti 
medicíny, prírodných a spoločenských 
vied 

 

SPRINGER Link 

odborné časopisy vydavateľstva 
Springer – prírodné vedy,  biológia, 
chémia, matematika fyzika, informatika  

 

 
Wiley Online Library  
 

články z odborných titulov periodík,  
elektronické knihy a príručky z rôznych 
oblastí prírodných a spoločenských vied 

 

GALE 
Virtual Reference Library: 
Art 

umelecké databázy  

Vyhľadávací nastroj 
NAVIGA 

 
vzdialený prístup k elektronickým 
knihám,  príručkám, encyklopédiám   

prístup  v rámci národného projektu  
EÚ Informácie pre inovácie, výstup 
projektu, SNK Martin - TU partner 

GALE Military & 
Intelligence Database 

kolekcia plných textov časopisov - oblasť 
vojenstva, letectva, strojárenstva, 
logistiky 

prístup  v rámci národného projektu  
EÚ - Informácie pre inovácie 

 

Tabuľka č. 5 uvádza prehľad ponúk a charakteristiku jednotlivých elektronických informačných 

zdrojov prístupných pre Technickú univerzitu vo Zvolene prostredníctvom Slovenskej lesníckej 

a drevárskej knižnice za uvedené časové obdobie a zdroja úhrady. 
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2.5 Spracovanie publikačnej činnosti 

 

SLDK priebežne registruje a spracováva publikačnú činnosť pracovníkov Technickej univerzity 

vo Zvolene v zmysle platnej legislatívy, Vyhlášky 456/2012 Z. z. MŠVVaŠ SR o centrálnom registri 

evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, Metodických 

pokynov CREPČ a CREUČ pre vykazovacie obdobie 2014, vydaných Odborom pre hodnotenie 

vedy v CVTI SR v Bratislave a Organizačnej smernice č. 7/2013 o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na Technickej univerzite 

vo Zvolene.   
 

SLDK tvorí databázu EPCA obsahujúcu citačný index a zostavuje Bibliografie publikačnej činnosti 

pracovníkov TU vo Zvolene, ktoré sprístupňuje na web stránke SLDK. 
 

Registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene je 

jednou z kľúčových činností SLDK, v priamej väzbe na prideľovanie dotačných prostriedkov 

z MŠVVaŠ SR pre TU vo Zvolene. Podklady k vedeckej a odbornej publikačnej činnosti 

pracovníkov TU vo Zvolene boli počas roka 2014 priebežne registrované a spracovávané 

v knižnično-informačnom systéme ARL.  
 

 

Export záznamov EPCA do CREPČ 
 

Registrované záznamy z databázy EPCA SLDK boli v roku 2014 exportované do Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti SR (Databázy CREPČ http://www.crepc.sk) v pravidelných 

dávkach, v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy 

Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 

 

Za vykazovacie obdobie 2013 bolo v roku 2014 exportované v 5 dávkach (31.1., 27.2, 7.4., 26.6. 

a 13.7.2014). Posledná dávka (13.7.2014 po opravách) s rokom vykazovania 2013 obsahovala 1 426 

záznamov, z toho vykazovaných 1 193.  

Vykazovacie obdobie 2014 sa začalo exportovať v júni 2014 a do konca roka boli do CREPČ 

vykonané 4 exporty (26.6., 25.9, 29.10. a 27.11.2014). Posledný export obsahoval 666 záznamov, 

z toho 593 vykazovaných. Prehľad záznamov uvádza Príloha 2. 

Do CREPČ referát v roku 2014 uploadoval aj skeny častí  39 dokumentov potrebné na posúdenie 

sledovaných kategórii.  

 

 

 

2.6 Budovanie odborných báz dát SLDK 

 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré buduje odborné 

bázy dát so  zameraním  na  oblasť lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej  a  výrobnej 

techniky z domácej a zahraničnej odbornej literatúry, monitoruje a spracováva aj 

problematiku súvisiacich vedných odborov. 
 

Databáza dokumentov SLDK obsahuje bibliografické záznamy elektronicky spracovaného 

knižného  fondu  SLDK, spracované  periodiká  a  články z odbornej domácej a zahraničnej 

periodickej  literatúry, zborníkov z vedeckých a odborných konferencií. SLDK buduje aj databázu 

Publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene s citačným indexom (EPCA 

SLDK).   
 

Databázy SLDK sú sprístupnené prostredníctvom online katalógu SLDK, spolu s Databázou 

autorít, sú významným  informačným zdrojom  pri  poskytovaní informácií študentom, 

http://www.crepc.sk/
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doktorandom, pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom Technickej univerzity 

vo Zvolene a ostatným používateľom knižnice. Informácie z databázy EPCA SLDK pracovníkov 

Technickej univerzity vo Zvolene a výstupy citačného indexu sú cenným informačným 

zdrojom pre prezentáciu vedeckovýskumných a odborných aktivít Technickej univerzity 

vo Zvolene, účely akreditácie, evalvácie pracovísk a autorov, pre potreby ich kvalifikačného rastu,  

prípadne pre iné hodnotenia. 

 
Tab. č. 6 Stav databáz SLDK v roku 2014  (výstup k 28.1. 2015) 
 

 
Názov databázy 

Počet záznamov 

Rok 2013 Rok 2014 

1. Databáza dokumentov (knihy, články, periodiká) 
    Počet titulov  

- z toho články 
    Počet exemplárov  

 
203 762 

79 027 
143 231 

 
209 750 

80 982 
145 830 

 
2. Databáza EPCA  SLDK  

 
32 146 

 
32 530 

 
3. Databáza autorít SLDK  

 
124 868 

 
127 980 

 
4. Databáza používateľov SLDK  

 
21 307 

 
21 944 

     
Počet záznamov v databázach spolu: 

 
525 314 

 
538 034 

 
Tab. č. 7 Databáza EPCA SLDK ohlasy – štatistika kategórie ohlasov 
 

Kategória 
ohlasov 

 
Ohlasy 

 
Počet  ohlasov 

  
Rok  2013 

 
Rok 2014 

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web 
of Science a databáze SCOPUS 

 

2 864 

 

4 664 

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS 

 

   679 

 

1 276 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3 080 3 661 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch          14 431 15 304 

8 Umelecké kritiky domáce  1 

 
 

 
 Počet ohlasov v databáze EPCA SLDK celkom              

 
         21 054 

 
          24 906 

 
 
 

SLDK od roku 2013 a v  priebehu roku 2014 pristúpila ku komplexnejšiemu dopĺňaniu 

a preberaniu ohlasov z citačných databáz WOS a SCOPUS do databázy Publikačnej činnosti 

pracovníkov TU vo Zvolene (EPCA SLDK), obsahujúcu databázu citačného indexu.  
 

Aktuálny stav registrovaných ohlasov v databáze EPCA SLDK v r. 2014 obsahuje celkom 24 906 

záznamov, ktorý udáva Tab. 7, z toho ohlasy v kategórií 1,2 (WoS, Scopus) celkovo 5 940 

záznamov, v kategórii 3:  3 661 záznamov. 

  

V databáze EPCA SLDK od roku 2013 a v roku  2014  bolo celkovo registrovaných 14 645 ohlasov, 

v uvedených rokoch bola realizovaná komplexná revízia databázy EPCA SLDK s citačným 

indexom – celkovo zrevidovaných 2 483  záznamov.   
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2.7 Informačné bulletiny 
 

Z Databázy dokumentov, aktuálne spracovávaných článkov z odbornej periodickej literatúry, 

zborníkov vedeckých a odborných prác a iných dostupných informačných zdrojov domácich 

a zahraničných vydavateľov, nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice, SLDK priebežne aj v roku 

2014 v elektronickej forme vydávala informačný bulletin Lesnícky a Drevársky spravodajca.  
 

 

3 Zabezpečovanie odborných knižnično-informačných služieb 
 

V priebehu roku 2014 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica poskytovala odborné knižnično-

informačné služby v priestoroch Knižničného centra a v študovniach Informačného centra. 
 

Štatistické údaje o poskytovaných službách v r. 2014 sú uvedené v tabuľkách v Prílohe 1. 

 
3.1 Absenčné výpožičné služby 
 

Poskytovanie absenčných výpožičných služieb, medziknižničnú výpožičnú službu, medzinárodnú 

medziknižničnú výpožičnú službu a elektronické dodávanie dokumentov zabezpečovali 

zamestnanci Knižničného centra SLDK.  

 
3.2  Medziknižničné výpožičné služby 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica poskytuje svojim používateľom v zmysle zákona 

č. 183/2000 o knižniciach medziknižničné výpožičné služby (MVS), ktoré sú chápané ako špeciálne 

knižnično-informačné služby. Ide o poskytovanie výpožičiek z knižničných fondov iných knižníc 

na Slovensku a v zahraničí. Tento spôsob požičiavania je obojstranný: SLDK poskytuje výpožičky 

používateľom, ktorí nie sú používateľmi SLDK vo Zvolene, a to prostredníctvom knižnice v mieste 

ich bydliska. 
 

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) O sprostredkovanie žiada používateľ v prípade, ak 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde a nevlastní ju 

žiadna iná knižnica sídliaca vo Zvolene. Výpožičky kníh z iných slovenských knižníc sa realizujú 

bezplatne. Kópie článkov sú spoplatnené podľa cenníkov dodávateľských knižníc. 
 

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) Je sprostredkovaná výpožička knihy 

alebo kópie článku prostredníctvom zahraničných knižníc v prípade, že sa daný dokument 

nenachádza vo fondoch knižníc SR. Sprostredkovateľskou knižnicou pre MMVS je Slovenská 

národná knižnica. Služba je spoplatnená. 
 

Elektronické dodávanie dokumentov (EDD) Je zabezpečovanie plných textov článkov periodík 

a častí monografií prostredníctvom služby SUBITO, poskytnutím dostupných online verzií 

článkov a zhotovením kópií z vlastných fondov. Služba je spoplatnená, okrem kópií z fondu SLDK. 
 

Tab. č. 8    Počet MVS a MMVS pre používateľov SLDK za roky 2004 – 2014 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MVS 343 385 437 389 300 434 514 369 557 565 458 

MMVS 48 29 13 42 50 69 66 65 67 67 58 

SPOLU 391 414 450 431 350 503 580 434 624 632 518 

 

Tab. č. 9    Počet MVS pre používateľov iných knižníc za roky 2004 – 2014 
 

MVS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SPOLU 135 94 61 68 42 54 46 51 36 26 91 
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3.3 Prezenčné výpožičné služby 
 

V odborných študovniach Informačného centra bola prezenčne sprístupňovaná odborná knižná 

literatúra, zborníky vedeckých prác, skriptá, slovníky, encyklopédie, domáce a zahraničné odborné 

periodiká z oblasti špecializácie knižnice, normalizačná a firemná literatúra, separáty, záverečné 

práce študentov a kvalifikačné práce pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene, informačné 

materiály a dokumenty Rady Európy. 
 

3.4 Sprístupňovanie odborných báz dát budovaných v SLDK 
 

Odborné databázy so zameraním na problematiku lesníctva, drevárstva, ekológie, ekonomiky, 

environmentálnej a výrobnej techniky a ďalších príbuzných odborov knižnica sprístupňovala 

prostredníctvom online katalógu SLDK v odborných študovniach Informačného centra SLDK.  
  
SLDK od roku 2012 sprístupňuje elektronickú verziu záverečných prác študentov Technickej 

univerzity vo Zvolene, spracovaných v KIS ARL, sprístupnených v online katalógu IPAC-u.  

V roku 2014 bolo spracovaných a sprístupnených 1 328 záverečných prác, obhájených v roku 

2013/2014. 
 

3.5 Konzultačné a rešeršné služby, adresné informácie 
 

V priebehu roka 2014 boli v SLDK poskytované používateľom odborné poradenské, konzultačné 

a rešeršné služby. Konzultácie boli poskytované formou osobných konzultácií, telefonicky 

aj elektronicky. 
 

Rešerše SLDK, výstupy z Databázy EPCA v roku 2014 spolu:  3 509, rešerše SLDK 804, z toho 

NAVIGA 234. 

SLDK pre potreby akreditácie, evalvácie, rozdelenia dotácie, Výročnej správy univerzity v roku 

2014 poskytla 1 200 výstupov z Databázy EPCA SLDK a citačného indexu - podklady pre prípravu 

akreditačného spisu, na základe  individuálnych  požiadavky pracovníkov fakúlt, pre katedry,     

pre pracovné stretnutie akreditačnej komisie, pre potreby fakúlt, pripravila viac ako 1 500 

výstupov  publikačnej činnosti a ohlasov podľa oblastí výskumu pre pedagogických pracovníkov 

a doktorandov TUZVO z databáz WOS, SCOPUS, vrátane scientometrických údajov.                             

 

3.6 Informačno-vedecké centrum, Samovzdelávacie jazykové centrum  
 

Informačno-vedecké centrum SLDK umožňovalo prístup k odborným informáciám 

prostredníctvom online katalógu knižnice a k externým elektronickým informačným zdrojom.  
 

Štatistiky využívania elektronických informačných zdrojov v roku 2014 - štatistiky prístupov 

a vyhľadávaní v databázach, prístupy k databázam prístupným prostredníctvom projektu NISPEZ 

a projektu Informácie pre inovácie, nástroja Naviga, sú uvedené v Prílohe 4 a v Prílohe 5. 
 

Informačno-vedecké centrum, vybavené inštalovanými  grafickými softvérmi, bolo využívané 

jednotlivcami a skupinami najmä na výučbu odborných technických predmetov. V priebehu roka 

2014 bola odborná študovňa využívaná najmä študentmi DF a FEVT, využívajúcimi prácu 

v programe ProENGINEER. Používatelia mali prístup aj k odborným audiovizuálnym materiálom 

a jazykovým kurzom na výučbu cudzích jazykov.  

Informačno-vedecké centrum bolo v priebehu roka 2014 využívané aj na vzdelávacie účely 

študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.  V priebehu roka 2014 sa v Informačno-vedeckom 

centre uskutočnili rôzne odborné podujatia, prednášky, semináre, prezentácie. Celkovo bolo 

zrealizovaných 48 vzdelávacích a odborných podujatí, z toho 8 SAIA, 28 podujatí informačnej 

http://www.radaeuropy.sk/
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výchovy. Prehľad vybraných podujatí organizovaných a realizovaných v Informačno-vedeckom 

centre  SLDK v roku 2014 je uvedený v Prílohe 7.  
 

Študovňa internetu bola v roku 2014 využívaná študentmi vysokých škôl, pracovníkmi Technickej 

univerzity vo Zvolene a inými používateľmi. Študovňu celkovo navštívilo 8 112 používateľov. 
 

Samovzdelávacie jazykové centrum - sprístupnené v SLDK v rámci celouniverzitného projektu 

OP Vzdelávanie, je orientované na podporu výučby cudzích jazykov na Technickej univerzite 

vo Zvolene, vytvára priestor pre individuálne štúdium cudzích jazykov a zameriava sa tiež 

na podporu nových cudzojazyčných študijných programov na univerzite. Samovzdelávacie 

centrum ponúka najnovšiu cudzojazyčnú odbornú literatúru v celkovom počte 1 313 knižničných 

jednotiek, zoznam knižničných jednotiek je prístupný na web stránke SLDK. V priebehu roku 2014 

bolo priebežne využívané študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.  
 

V roku 2014 bola vytvorená a sprístupnená nová Študovňa Publikačnej činnosti TU vo Zvolene. 

 
3.7 Informačné vzdelávanie 
 

Informačné semináre, v rámci informačného vzdelávania pre študentov a doktorandov Technickej 

univerzity vo Zvolene, boli realizované v zmysle schválených dokumentov Dlhodobého zámeru 

Technickej univerzity vo Zvolene na roky 2011 – 2016 a materiálom Návrh koncepcie obsahu informačného 

vzdelávania študentov TU vo Zvolene, zdôvodnenie potreby zavedenia informačného vzdelávania 

do študijných programov  študentov 1. a 2. ročníkov, schváleným vedením TU vo Zvolene, dňa 13. júna 

2011, uznesenie 16.2.7/b. 
  

Informačné semináre pre študentov sa konali po dohode s prodekanmi fakúlt, podľa časového 

harmonogramu, v súlade s vyššie uvedenými schválenými materiálmi. 

Pre doktorandov jednotlivých fakúlt boli informačné semináre realizované v letnom semestri 

akademického roka 2013/2014, pre študentov prvých a druhých ročníkov Bakalárskeho štúdia 

v zimnom semestri akademického roka 2014/2015, zamerané na zvyšovanie informačných 

kompetencií – na vyhľadávanie informácií a informačných zdrojov a využívanie knižnično-

informačných služieb akademickej knižnice.  

   
3.8 Informácie SAIA o možnostiach štúdia v zahraničí 
 

V roku 2014 úspešne pokračovala  spolupráca SLDK s pobočkou Slovenskej  akademickej 

informačnej  agentúry v Banskej Bystrici. Informačné stretnutia o možnostiach štúdia v zahraničí, 

informácie o programoch a predkladaní žiadostí viedla koordinátorka akademických programov 

zo SAIA v Banskej Bystrici, Mgr. Antónia Jurečková -Ľachová, ktorá priebežne informovala 

študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov Technickej 

univerzity vo Zvolene, aj študentov iných vysokých a  stredných  škôl o možnostiach štúdia 

v zahraničí.  Prehľad tém informačných stretnutí je uvedený v Prílohe 7. 

 
3.9 Informačné miesto o Rade Európy 
 

Informačné miesto o Rade Európy v SLDK, vzhľadom na súčasnú situáciu, ukončenie činnosti 

IMORE v Bratislave, ukončilo svoju činnosť v roku 2013. 
 

SLDK aj naďalej poskytuje informácie, vypracováva rešerše podľa záujmu používateľov 

a poskytuje materiály a dokumenty Rady Európy, ktoré sa nachádzajú vo fonde SLDK. V roku 

2014 boli vypracované štyri rešerše a boli poskytnuté prezenčné a absenčné výpožičky piatim 

používateľom.  
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3.10 Čiastkové knižnice Technickej univerzity vo Zvolene 
 

Časť knižničného fondu SLDK je dislokovaná v čiastkových knižniciach, zriadených 

na jednotlivých katedrách a pracoviskách Technickej univerzity vo Zvolene. Čiastkové knižnice 

metodicky usmerňuje Mgr. Monika Lichnerová.  
 

V roku 2014 sa organizačnými zmenami na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky zlúčili 

čiastkové knižnice pracovísk Katedry drevárskych strojov a zariadení s Katedrou výrobných 

technológií a materiálov, pod názvom Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality (KDSZ + 

KVTM = KVTMK). 
 

Čiastkové knižnice Katedry environmentálnej techniky s Katedrou lesnej a mobilnej techniky 

pod názvom Katedra environmentálnej a lesníckej techniky (KET + KLMT = KELT). 

Katedra informatiky a automatizačnej techniky dostala názov Katedra riadenia strojov 

a automatizačnej techniky (KIAT = KRSAT). Katedra mechaniky a strojníctva zmenila názov 

na Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu (KMS = KMSD). 
 

Pracovníci čiastkových knižníc opakovane nahlasujú v štatistických výkazoch vyššie počty 

dokumentov v porovnaní s evidenciou v SLDK. Odporúča sa znižovať tieto rozdiely vnútornými 

revíziami samotnými pracovníkmi ČK. Následne plánovanými revíziami vykonávanými 

v spolupráci so SLDK. 

Celkový počet v roku 2014 sa zmenil zo 45 na 43 čiastkových knižníc. 
 

Podrobnejšie informácie o výpožičnom procese Čiastkových knižníc v roku 2014 sú uvedené 

v Prílohe 6. 
 

 
4 Projektová činnosť 
 

SLDK v roku 2014 aktívne pokračovala v projektovej činnosti. Z mimorozpočtových zdrojov, 

z grantových prostriedkov MK SR, SLDK získala finančné prostriedky v hodnote 4 000 EUR.  
 

Riešené a podané projekty v roku 2014: 
 

Veda a technika (podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v prírodných a technických vedách)   

Z finančných prostriedkov poskytnutého grantu SLDK rozšírila knižničný fond o najnovšiu 

odbornú knižnú literatúru s orientáciou najmä na oblasť lesníctva, prírodných vied a súvisiacu 

problematiku ochrany životného prostredia. Z grantových prostriedkov MK SR bolo celkovo 

zakúpených 277 knižničných jednotiek;  

 

V rámci participácie SLDK na príprave a realizácií projektu Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov 

pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe, Aktivita 

2.1: Zvyšovanie kapacity a konkurencieschopnosti vo VaV prostredníctvom špecializovaných 

kurzov v rokoch 2012 – 2014 boli v SLDK realizované kurzy Informačného vzdelávania v oblasti 

získavania, uchovávania a transferu relevantných vedecko-technických informácií s využitím 

informačno-komunikačných technológií. Celkovo bolo realizovaných 6 kurzov pre 72 

frekventantov. V zmysle projektu boli pre frekventantov kurzov vytvorené študijné materiály – 

Príručky informačného vzdelávania v dvoch úrovniach, modul A a modul B. 
  

V roku 2014 boli z projektu uhradené tlačené odborné zahraničné periodiká, ktoré ostávajú 

vo fonde SLDK v hodnote 2 960,30 EUR (kancelárske potreby, tonery, stroj na drôtenú väzbu, 

Flipchart v celkovej hodnote 1 635,57 EUR). 
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SLDK podala grantovú žiadosť Európsky rok rozvoja 2015 versus knižničný fond Slovenskej lesníckej 

a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene  na MK SR na rok 2015 na rozšírenie akvizičnej činnosti.  

 

V novembri 2014 Referát automatizácie SLDK podal na MK SR žiadosť o poskytnutie dotácie 

na podporu projektu „Elektronická inventarizácia voľne prístupného fondu SLDK pri TU 

vo Zvolene“ s celkovým rozpočtom 6 tis. Eur. Žiadosť bola v plnom rozsahu schválená a MK SR 

pridelilo SLDK na rok 2015 grant vo výške 5 700,- €. Prínosom projektu, po jeho úspešnom 

ukončení, bude zrýchlenie a zjednodušenie pracovných postupov súvisiacich s inventarizáciou 

fondu a kontrolou pohybu dokumentov medzi dislokáciami v rámci knižnice a aj celej univerzity, 

čo v konečnom dôsledku skvalitní aj poskytovanie knižnično-informačných služieb. 
 

Zoznam realizovaných a podaných projektov v priebehu roku 2014, je uvedený v Prílohe 8, 

sumarizácia projektovej činnosti v rokoch 2007-2014 je uvedená v Prílohe 9. 

 
4.1 Národný projekt  EÚ  - NAVIGA 
 

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom prostredníctvom vyhľadávacieho 

nástroja NAVIGA bol zabezpečený aj v roku 2014, po ukončení a monitorovaní národného 

projektu Informácie pre inovácie, realizovaného v rokoch 2007 - 2008.  
 

Informačno-vedecké centrum zriadené v rámci národného projektu EÚ bolo využívané ako miesto 

prístupu k EEIZ na rešeršnú činnosť, vzdelávacie aktivity a organizovanie odborných podujatí. 
 

Povinnosť zasielania indikátorov národného projektu EÚ Informácie pre inovácie, od roku 2009, bola 

ukončená v roku 2013; štatistika portálu EIZ.SNK.SK – využívanie EIZ prostredníctvom 

vyhľadávacieho nástroja NAVIGA je aj naďalej sprístupňovaná (údaje v Prílohe 5). 
 

Aktivity realizované v Informačno-vedeckom centre v roku 2014 sú uvedené v Prílohe 7.  

 
4.2 Národný projekt NISPEZ II 
 

 

Spolupráca v rámci národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ II), ktorého hlavným riešiteľom 

je Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, financovanom z prostriedkov EÚ, 

pokračovala  aj v roku 2014. 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene v rámci druhej etapy národného 

projektu NISPEZ II mala v roku 2014 prístup k 11 elektronickým informačným zdrojom, 

charakteristika ktorých je uvedená v Prílohe 3.  

V rámci projektu NISPEZ II bol pre partnerov projektu poskytnutý rozšírený prístup ku kolekcii 

elektronických kníh ebrary a do vyhľadávacieho nástroja SUMMON.   
 

Pre pracovníkov a študentov TUZVO boli v roku 2014 v rámci národného projektu NISPEZ II 

realizované odborné prednášky k databázam SCOPUS, SCIENCE DIRECT a ProQuest.  

Prednášatelia: Jitka Dobbersteinová, ELSEVIER Mgr. Ladislav Svršek z Albertina icome Bratislava.     
 

V novembri 2014 sa v CVTI SR v Bratislave, uskutočnila konferencia Brána k vedeckému poznaniu 

otvorená k projektu NISPEZ II, v rámci ktorého boli prezentované výsledky projektovej činnosti 

druhej etapy národného projektu. 
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5 Informačno-komunikačné technológie 
 

Správa siete a výpočtovej techniky, ARL a RFID 
 

Pracovníci Referátu automatizácie zabezpečovali optimálny chod informačného systému 

a bezporuchový chod výpočtovej techniky. Počas letných prázdnin boli v Informačno-vedeckom 

centra a v Študovni internetu vymenené zastarané PC v celkovom počte 29 PC, získané v rámci 

celouniverzitného projektu ITMS 26110230112 Vytvorenie študijných programov v anglickom jazyku 

a reengineering študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo Zvolene – II. etapa. 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica sprostredkováva prístup ku knižnično-informačnému 

systému Advanced Rapid Library (ARL), pozostávajúceho z modulov systému Katalogizácia 

a Autority, Výpožičky, Správa seriálov, Evidencia publikačnej činnosti, Vyraďovanie, Výstupy a štatistiky, 

Správa systému, RFID, Rezervovanie zariadení a IPAC – verejne dostupný online katalóg. 
 

S dodávateľskou firmou Cosmotron boli počas roka riešené problémy s informačným 

systémom ARL, podľa možností čo najpromtnejšie.  

V priebehu roka 2014 bol realizovaný upgrade systému v dvoch etapách, ktorý riešil rozšírenie 

funkcionalít systému v oblasti EPCA, výpožičiek a správy seriálov. 

V roku 2014  sa uskutočnila analýza súčasnej verzie online katalógu pre prípravu jeho novej verzie. 
 

Od začiatku roka 2014 v SLDK prebiehala optimalizácia a postupná úprava výstupov publikačnej 

činnosti v zmysle požiadaviek Technickej univerzity vo Zvolene, v súlade s kritériami Akreditačnej 

komisie pri predkladaní podkladov k akreditačným spisom. V súčinnosti s dodávateľskou firmou 

knižnično-informačného systému, firmou Cosmotron, boli v SLDK, prostredníctvom novej 

funkcionality ARL, do spracovaných záznamov v databáze EPCA dodatočne dopĺňané potrebné 

scientometrické údaje z databáz JCR a SCImago.  

 
UIS, možnosti digitálneho publikovania 

Počas roka 2014 pokračovala intenzívna spolupráca SLDK s CIT v riešení úlohy vzájomného 

zdieľania Databázy publikačnej činnosti pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene v UIS a KIS 

ARL. 
 

V roku 2013 bola spustená úplná synchronizácia databáz publikačnej činnosti prostredníctvom 

webovej služby – proces bol v testovacej prevádzke a priebežne, aj v roku 2014, boli odstraňované 

nedostatky. Problémy sa vyskytujú so zobrazovaním publikácií v UIS - správnosťou zobrazovania 

jednotlivých údajov, prebratých z knižničného systému ARL. 
 

V druhej polovici roku 2014 Referát spolupracoval s CIT pri analýzach možností digitálneho 

publikovania na TUZVO, poskytoval predbežné formáty metadát. 

 

Grafické práce   

Činnosť referátu automatizácie spočívala aj v grafických návrhoch všetkých informačných 

materiálov  SLDK a v prípade potreby aj v ich inštalácii. 

Referát zabezpečoval technickú podporu všetkým podujatiam, ktoré boli organizované 

v Informačno-vedeckom centre.  
 

Spolupráca s knižnicami a inštitúciami 

Pracovníci Referátu v priebehu roka 2014 v súvislosti s Centrálnym registrom evidencie 

publikačnej  činnosti (CREPČ) aktívne spolupracovali s Centrom vedecko-technických informácií 

SR v Bratislave, firmami Cosmotron, a.s., firmou  SVOP, spol. s r.o. a ďalšími inštitúciami. 
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6 Marketingová činnosť, PR aktivity  
 

Marketingové činnosti, PR knižnično-informačných služieb sa uskutočňovali aj naďalej rôznymi 

formami, prostredníctvom domovskej stránky SLDK, formou prednášok, prezentácií, seminárov, 

informačných stretnutí, výstaviek, informačných letákov a propagačných materiálov, osobnými 

konzultáciami a rozhovormi. 
 

Marketingové aktivity sa týkali aj zviditeľňovania SLDK prostredníctvom vedecko-odborných 

podujatí a prezentácií externých elektronických informačných zdrojov organizovaných v priebehu 

roka 2014 v Informačno-vedeckom centre SLDK zverejňovaním aktuálnych oznamov v sieti 

TUZVO.  
 
 
 

6.1   Web stránka SLDK  
 

Domovská stránka SLDK bola v roku 2014 priebežne aktualizovaná; boli dopĺňané nové 

informácie o službách, aktivitách a podujatiach knižnice v slovenskej i anglickej verzii.  

Pravidelne boli zverejňované informácie o aktuálnych prístupoch do externých elektronických 

informačných zdrojov aj o dočasných skúšobných prístupoch do jednotlivých databáz, 

elektronická komunikácia s používateľmi prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice. 
 

Web stránka SLDK sprístupňuje Bibliografie publikačnej činnosti pracovníkov TU vo Zvolene.   
 

SLDK priebežne monitorovala a zameriavala sa aj na analýzu webových stránok  iných knižníc 

a knižnično‐informačných inštitúcií a vyhľadávanie nových informácií.  
 

 

Štatistika návštevnosti domovskej stránky SLDK v roku 2014 bola 95 774 vstupov. 
 

SLDK v roku 2014 sprístupňovala facebook stránku knižnice, sprístupňovanú od roku 2011. 

Snahou knižnice bolo aj naďalej sprístupňovanie služieb používateľom a získanie ďalších 

používateľov, najmä z radov vysokoškolských a stredoškolských študentov. 

 
 

6.2 Týždeň slovenských knižníc 
 

15. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, organizovaný Slovenskou 

asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov, sa uskutočnil v dňoch 31. marca – 

6. apríla 2014 pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých, cieľom ktorého bolo pozitívne 

zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho 

spektra aktivít a podujatí.  
 

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo dňa 31. marca 2014 v Knižnici  

Jána Bocatia v Košiciach za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných 

združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Košíc, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií.  

Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2014 bol Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského 

národného divadla. 
 

Úvodným podujatím Týždňa slovenských knižníc v SLDK 26. marca 2014 bol už tradičný, VI. 

ročník  Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine na Slovensku pod názvom Ako 

vplývame na pozitívne zmeny v krajine? Informačný deň bol organizovaný v spolupráci 

so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici a Fakultou ekológie 

a environmentalistiky TU vo Zvolene, garantom podujatia bol doc. Ing. Peter Jančura, PhD. 

Informačného dňa sa zúčastnili zástupcovia Štátnej ochrany prírody, správ chránených území, 

odborní pracovníci samosprávnych krajov, pedagogickí pracovníci univerzít a študenti vysokých 
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škôl. Informačný deň sa stretol s pozitívnym ohlasom nielen účastníkov Technickej univerzity 

vo Zvolene, ale aj odbornej verejnosti. 
 

Počas Týždňa slovenských knižníc sa v SLDK uskutočnili odborné podujatia: 

1. apríla 2014 sa konala prednáška Gruzínsko – hory, more a pamiatky, doc. Ing. Margita Jančová, 

CSc., LF TU vo Zvolene.  

Informačný seminár SAIA pod názvom Bojíš sa tzv. papierovačiek? Príprava žiadostí o štipendium nie 

je žiadna veda... sa konal 2. apríla 2014, bol zameraný na Národný štipendijný program SR 

a prezentáciu štipendijných možností, ktorý viedla Mgr. Antónia Ľachová zo SAIA Banská 

Bystrica.  

3. apríla 2014 sa uskutočnila prednáška Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre, Novinky 

a zmeny v databáze ProQuest, v rámci projektu NISPEZ II, Mgr. Ladislava Svršeka z Ai Bratislava. 
  

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa konali metodické konzultácie s pracovníkmi čiastkových 

knižníc Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré organizačne zabezpečovala Mgr. Monika 

Lichnerová, SLDK.  
 

Počas Týždňa slovenských knižníc prebiehal Týždeň otvorených dverí v SLDK. Používateľom boli 

poskytované odborné konzultácie o možnostiach využívania knižnično-informačných služieb. 

 
 
6.3 Spolupráca s knižnicami a inštitúciami 
 

SLDK v priebehu roka 2014 aktívne spolupracovala s knižnicami v rámci siete knižníc 

na Slovensku a v zahraničí, s univerzitami, inštitúciami a organizáciami v rámci celoslovenskej 

pôsobnosti. Spolupracovala aj s inštitúciami v rámci mesta Zvolen a blízkeho regiónu; 

so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici, správami Štátnej ochrany 

prírody SR, Slovenskou akadémiou vied, Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, 

Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Nadáciou Ekopolis, Združením Slatinka, 

nadáciami, spolkami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody 

a životného prostredia a ďalšími domácimi a zahraničnými inštitúciami.  
 

Spolupráca SLDK s akademickými, vedeckými a verejnými knižnicami v SR a odbornými 

domácimi a zahraničnými inštitúciami pokračovala aj v priebehu roku 2014. 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc, združenia knižníc 

na Slovensku, aktívne spolupracovala v rámci Správnej rady SAK s vedeckými a verejnými 

knižnicami a v rámci Sekcie akademických knižníc s akademickými knižnicami na Slovensku. 
 

SLDK má zastúpenie v Knižničnej rade UMB, pracovníci SLDK sú členmi Spolku slovenských 

knihovníkov a knižníc, aktívne pracujú v rámci jej Krajskej pobočky. 
 

SLDK aktívne spolupracovala aj s Agroinštitútom v Nitre, š.p. na tvorbe databázy AGRIS, 

spolupracovala so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a bibliografickými oddeleniami 

iných knižníc. 
 

Aktívna spolupráca bola najmä v oblasti získavania odbornej literatúry prostredníctvom 

medzinárodnej výmeny. SLDK aktívne spolupracuje s výmennými partnermi – knižnicami 

a inštitúciami z rôznych krajín.   

 

SLDK aktívne spolupracovala aj so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou v Banskej 

Bystrici (SAIA), Príloha 10 Priatelia knižnice. 
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6.4 Spolupráca a získavanie finančných prostriedkov 
 

SLDK spolupracovala aj s donormi a Priateľmi knižnice pri získavaní finančných prostriedkov 

na nákup, darovanie a získavanie odbornej literatúry do fondu SLDK.  

Komunikácia a odborné konzultácie s pracovníkmi Technickej univerzity vo Zvolene v súvislosti 

s akvizičnou činnosťou - výberom, nákupom a poskytnutím finančnej pomoci pri nákupe odbornej 

knižnej literatúry, vhodných odborných titulov periodík, noriem a elektronických zdrojov 

do fondu SLDK, je z hľadiska najefektívnejšieho výberu dôležitá aktivita. 
 

Riešitelia grantov TU vo Zvolene pre potreby čiastkových knižníc TU prispeli sumou 35 159,85 € 

na zakúpenie knižnej, periodickej a normalizačnej literatúry, v SLDK zaevidovanej ako dar.  
 

Z Operačného programu Vzdelávanie – projekt Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer 

poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe bolo uhradených časť nákladov 

na periodickú literatúru v hodnote 2 960,30 €  pre všetkých používateľov SLDK. 

Ďalšia odborná, knižná a periodická literatúra bola získaná od autorov publikácií ako dar. 
 

 

7 Ostatné činnosti knižnice 
 

7.1 Revízia knižničného fondu  
 

SLDK v zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach zabezpečuje ochranu knižničného fondu.  

V roku 2014 sa v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou suterénnych priestorov budovy SLDK 

presťahovala časť knižničných jednotiek z najstaršej časti fondu knižnej a periodickej literatúry, 

umiestnenej v týchto priestoroch do náhradných priestorov na Technickej univerzite do odvolania. 

Z tejto literatúry sa fyzicky vyradilo celkom 1 727 knižničných jednotiek. 
 

Revízie boli vykonané v čiastkových knižniciach na pracoviskách Sekretariát kvestora, Sekretariát 

rektora a v čiastkovej knižnici Študentský domov. Začali sa aj revízie na Katedre plánovania 

a tvorby krajiny FEE, na Ústave telesnej výchovy a športu, ktoré budú pokračovať v roku 2015. 

Spolu za rok 2014 predstavuje úbytok 2 217 knižničných jednotiek.  

 
7.2 Reprografické služby a kníhviazačské práce 
 

Na základe požiadaviek používateľov boli v  Slovenskej  lesníckej  a  drevárskej knižnici počas 

roka 2014 poskytované reprografické  služby  v  súlade  s  platnou legislatívou o ochrane 

autorských  práv,  (Zákon č. 289/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších 

predpisov) za úhradu, podľa  Aktuálneho cenníka platených  služieb SLDK. Kníhviazačská dielňa 

poskytovala možnosť väzby bakalárskych, diplomových a vedeckých prác a opravu väzby kníh 

a skrípt za úhradu podľa Aktuálneho cenníka platených služieb SLDK.  

 

7.3 Inventarizácia majetku, kontrolná činnosť 
 

Inventarizácia hmotného a nehmotného majetku v roku 2014 na Technickej univerzite vo Zvolene  

nebola  realizovaná.  

Osoba zodpovedná za inventarizáciu a stav majetku v SLDK: Daniela Jablonská. 
 

Kontrolná činnosť  

Funkčné kontroly na pracovisku SLDK boli vykonávané v súlade s  Plánom funkčných kontrol 

SLDK na rok 2014, ktorý bol vyhodnotený a zaslaný na úsek Hlavného kontrolóra TU vo Zvolene. 
 

Na pracovisku SLDK bola v roku 2014 vykonaná kontrola zamestnancov na prítomnosť alkoholu, 

omamných a psychotropných látok v pracovnom čase. U všetkých kontrolovaných zamestnancov 

SLDK bol test negatívny.                     

http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/sluzby/aktualny_cennik_sluzieb_sldk/aktualny_cennik_sluzieb_sldk.html
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8 Ľudské zdroje 
 

Činnosť knižnice, knižnično-informačné a prevádzkové služby v priebehu roka 2013 

zabezpečovalo 28 pracovníkov SLDK (stav k 31. 12. 2013, prepočítaný stav 27,9 pracovníkov). 

V roku 2014 v súlade s prijatými racionalizačnými opatreniami pre zabezpečenie hospodárneho 

a efektívneho fungovania univerzity, s cieľom zefektívnenia organizačnej štruktúry TU, zvýšenia 

atraktivity poskytovaného vzdelávania a vytvárania zdrojov pre rozvoj univerzity, schválenou 

systemizáciou na rok 2014, stav pracovníkov k 31.12. 2014 sa znížil na 24 pracovníkov, z toho 1 

pracovníčka je od 24. 2. 2014 na materskej dovolenke. Stav pracovníkov SLDK uvádza Príloha 11. 
 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov 
 

Vysokoškolské vzdelanie:   15 

Úplné stredné odborné vzdelanie:    7 

Stredné odborné a základné vzdelanie:  2 
 

 

9 Semináre, konferencie - vzdelávanie pracovníkov  
 

Odborné a pracovné semináre, konferencie, školenia a porady v roku 2014, na ktorých sa 

zúčastňovali pracovníci SLDK:  
 

január Zasadnutie Správnej rady SAK, Univerzitná knižnica TU, Trnava 

marec Celoslovenský workshop CREUČ, Bratislava CVTI SR 

marec   Informačný deň EDoK, VI. ročník, Ako vplývame na pozitívne zmeny v krajine?  

apríl  Medzinárodná konferencia Digitálna knižnica 2014, Jasná 

apríl  XIV. ročník odborný seminár pre pracovníkov knižníc, ŠVK Banská Bystrica 

apríl   Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XIV, ÚPV SR Banská Bystrica 

máj   Seminár NitLib 2014, SlPK SPU Nitra 

máj  Medzinárodná konferencia INFÓRUM 2014, VŠE Praha 

máj   Seminár o vydavateľstve SAGE, ŠVK Banská Bystrica 

jún  Zasadnutie Správnej rady SAK, ŠVK Banská Bystrica 

jún   Návšteva novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, SSKaK 

jún  Odborný seminár v Univerzitnej knižnici v Bratislave 

jún   Zasadnutie Knižničnej rady, UMB Banská Bystrica  

jún   Zasadnutie Národnej komisie pre služby, Trenčín 

jún   Odborný seminár Databázy EBSCO Stratégia rešeršovania, SNK Martin  

jún   Školenie, workshop Správca dátARL, Spracovanie Seriálov, Cosmotron, Kopčany                      

jún   Bratislavský bibliografický deň 2014, Bratislava 

september Celoslovenský Seminár CREPČ, CVTI SR Bratislava 

október Slávnostné stretnutie k 90. výročiu Krajskej knižnice v Žiline  

október Zasadnutie Správnej rady SAK, Smolenice  

október  Pracovné stretnutie CREUČ, CVTI SR Bratislava 

október  Odovzdanie cien Cena Za Krajinu SR 2014, ŠVK Banská Bystrica 

november Výstava odbornej knižnej literatúry, SLOVART G.T.G Bratislava, II. ročník  

                           TU vo Zvolene 

október  Seminár užívateľov Advanced Rapid Library,                                                                  

november  Bibliotéka 2014, Incheba Bratislava 

november  Medzinárodná konferencia Digitálna knižnica 2014, Jasná 

november Zasadnutie koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť, SNK Martin 

november  Informačný seminár "EBSCO Day, SNK Martin 
 

Účasť pracovníkov akvizície na výstavách vedeckej a odbornej literatúry a knižných veľtrhoch.  
 

Rozširovanie odborných kompetencií pracovníkov SLDK vzdelávaním a kurzami organizovanými 

CĎV TU vo Zvolene (úspešne ukončený kurz VŠ pedagogiky – 1 pracovník, jazykové a PC kurzy). 
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10 Priestorové a technické zabezpečenie knižnice 

 

 
Priestorové zabezpečenie 

 

Celková plocha knižnice: 1 757 m²  

Kancelárske priestory: 300 m²  

 

Priestory pre používateľov: 

 Knižničné centrum 

 Študovne Informačného centra 

  

Skladové priestory SLDK: Sklad kníh 

  Archív SLDK – suterénne priestory budovy SLDK 

 
 

 

Technické zabezpečenie: 

 
 

Informačno-komunikačné technológie v SLDK 
 

Knižnično-informačný systém Advanced Rapid Library 
 

 

Stav používanej výpočtovej techniky k 31. 12. 2014 

 72 počítačových staníc rôznej konfigurácie s pripojením na internet, 

z toho 42 pre verejnosť 

 5 notebookov, z toho 2 pre verejnosť 

 2 tablety 

 2 servre  

 1 skener  

 10 tlačiarní  

 2 multifunkčné zariadenia Konica Minolta pre verejnosť 

 SelfCheck Orion – zariadenie na samoobslužné výpožičky dokumentov  

 4 snímače čiarového kódu 

 13 čítačiek čipových kariet 

 dataprojektor Philips 

 prezentačná technika v Informačno-vedeckom centre  

 pracovisko pre slabozrakých (PC so špeciálnym SW, televízor, televízna lupa, skener) 

 Wi-fi pripojenie v budove SLDK, vo verejných priestoroch Informačného a Knižničného 

centra, od roku 2012  

 

 

Informácie o stave výpočtovej techniky v SLDK k 31. 12. 2014 sú k dispozícii na Úseku 

automatizácie.  
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11 Ekonomické zhodnotenie 
 

 

Tab. č. 10 Výsledky hospodárenia SLDK za rok 2014  (v EUR) 

 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 

Plánovaný 
HV na rok 

2014 
Hlavná nedotačná činnosť (HNČ) Podnikateľská činnosť (PČ) 

Dosiahnutý 
HV 

Rozdiel 
HV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HV plán 
Výnosy 

(V) 
Náklady 

(N) 
HV = V - N 
(4 = 2 – 3) 

Výnosy 
(V) 

Náklady 
(N) 

HV = V - N 
(7 = 5 – 6) 

HV po 
zdanení 

(8 = 7*0,78) 

Spolu 
(9 = 4 + 8) 

Plán-
skutočnosť 

(10 = 9 – 1) 

2 700 15 901,94 12 052,02 
 

3.849,92 
 

215,16 0 215,16 
 
 

167,83 4 017,75 1 317,75  

 

Podiel projektov zo ŠF EÚ na HV HNČ 

 
Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(4 = 2 – 3) 

   

Pozn.: Zdanenie HV v podnikateľskej činnosti je 22 %. 

 

 
Hospodársky rok 2014 SLDK ukončila s kladným hospodárskym výsledkom. Plánovaný výnos 

v hlavnej nedotačnej a podnikateľskej činnosti bol prekročený, finančné prostriedky boli použité 

na zabezpečenie najnutnejších prevádzkových nákladov. Hospodársky výsledok v hlavnej 

nedotačnej a podnikateľskej činnosti spolu v roku 2014 činil 4 017,75 EUR. 
 
 

Hospodárenie SLDK v roku 2014 v EUR: 

 Výnosy z hlavnej činnosti SLDK spolu:            16 117,10 EUR 

z toho: Príjmy SLDK z hlavnej činnosti                     15 901,94    

Granty MK SR           4 000 

 

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2014:  

        Náklady SLDK spolu:                                                     12 052,02 EUR 

              z toho:  Hlavná nedotačná činnosť:                             12 052,02  

                            Podnikateľská činnosť:                                           0,00 
 

 Výnosy z podnikateľskej činnosti SLDK:          215,16 EUR 
   

Hospodársky výsledok 

 v hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu:           4 017,75 EUR 
 

Mzdové prostriedky s odvodmi spolu:             261 221,27 EUR              

 Mzdové prostriedky pridelené z rozpočtu(bez odvodov)     169 226                             

 čerpané MP z rozpočtu SLDK TU     164 583                 

           z toho pridelené Špecifiká z MŠVVaŠ SR na mzdy 2014       42 000 

        z iných zdrojov – príjmy SLDK, HV (s odvodmi)                   17 528,31                          

       Mzdové náklady SLDK spolu: (bez odvodov)     193 211    
   

Tovary a služby (rozpočet TU)    6 542 EUR 

 pridelené Špecifiká z MŠ SR  na T+S /2013  11 502 
  

Finančné prostriedky pridelené z MŠVVaŠ SR pre TU vo Zvolene - SLDK na špecifické výdavky sú 

účelovo viazané, časť z nich bola pridelená a čerpaná v položke Tovary a služby pre potreby 

SLDK, zvyšné finančné prostriedky boli použité na nákup knižnično-informačných zdrojov 

pre používateľov SLDK. 
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Tab. č. 11  Čerpanie finančných prostriedkov v SLDK v roku 2014 (v €)  
 

Položka Čerpanie v r. 2013 v (€) Čerpanie v r. 2014 v (€) 

 
 

Čerpanie 
spolu 

z toho 
Rozpočet  TU 

 

Mimorozpočtové 
zdroje spolu 

Čerpanie 
spolu 

z toho 
Rozpočet  TU 

SLDK 
 

Mimorozpočtové 
zdroje spolu 

 
Tovary 
a služby 

 
 

 
6 542   

 
--- 

  
6 542   

 
--- 

 
Nákup 
literatúry 

 

78 369,55 

 

24 901,86 

 

53 467,69 
 

70 053,86 
 

30 894,01 
 

 
39 159,85         

 
Mzdové 
prostriedky 

 
185 147    

 

    180 067  
 

z toho   6 868   
vrátane odvodov 

/príjmy SLDK 2013 

 

193 211    

 

164 583 
17 528,31 

/príjmy SLDK 2014, 
HV r. 2012-2013 

 

Tovary a služby: 
 

Z rozpočtu TU bolo pre SLDK v roku 2014 na bežné výdavky – Tovary a služby pridelených 

6 542 €, ktoré boli vyčerpané. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie bežnej činnosti 

SLDK – spotrebný materiál, kancelárske potreby, poplatky za telefóny, členské, poštovné a balné, 

služobné cesty a podporu vzdelávania pracovníkov. 

 

Hlavná nedotačná a podnikateľská činnosť v roku 2014: 
 

Príjmy v hlavnej nedotačnej činnosti činili 15 901,94 €, príjmy z podnikateľskej činnosti činili 

215,16 €.                                                                        

Príjmy/Výnosy: registračné poplatky a prolongácie, služby pre používateľov, upomienky  

a sankčné poplatky, väzba diplomových prác a xerokópie. 

 

Štruktúra nákladov v hlavnej nedotačnej a podnikateľskej činnosti: 
 

Do nákladov v hlavnej nedotačnej a podnikateľskej činnosti boli zahrnuté náklady na prevádzkovú 

činnosť knižnice, spolufinancovanie projektovej činnosti, časť mzdových nákladov. 
  

Nákup literatúry v roku 2014 spolu:  70 053,86                                                    

 z toho:  čerpanie z rozpočtu TU  30 894,01                                                     
 

Ďalšie finančné prostriedky na nákup literatúry vo výške 39 159,85 € boli čerpané  

z mimorozpočtových zdrojov. 
 

Prehľad nákupu knižničného fondu SLDK v r. 2014 podľa zdrojov financovania udáva Tab. č. 12 

 
Tab. č. 12 Prehľad nákupu knižničného fondu v roku 2014  (v EUR) 
 

Nákup literatúry 
 

Rozpočet TU 
(vrátane špecifík 
pridelených SLDK 

na Tovary a Služby) 

Projekt 
Ministerstvo 

kultúry SR 

Grantové prostriedky TU 
Čiastkové knižnice katedier 

 
Spolu v (EUR) 

OP Vzdelávanie 
II. fáza 

Biomasa CVD – 3 vek 
 

Ostatné 
granty  

Odborné knihy 
počet knižničných jednotiek  
 

6 510,20 
      377 kn.j 

 

4 000 
        277 kn.j 

 

 

4 361,79 
         83 kn.j. 

 

5 446,68 
    164 kn.j. 

9 584,44 
      717 kn.j. 

 

 

10 046,76 
        160 kn.j 

39 949,87 

       1 778 kn.j. 

Odborné periodiká, EEIZ 
Normy 
 

 

24 012,61 
     371,20 

 

 
 

2 960,30 
pre SLDK 

 

     

 2 439,38 
        320,50 

29 412,29 
691,70 

 

Nákup literatúry  s p o l u 
 

30 894,01 
 

4 000 
 

 

4 361,79 
 

8 406,98 9 584,44 
 

 

12 806,64  70 053,86 
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Tab. č. 13 Prehľad finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu 
 

 

Finančné prostriedky 

 

2010 v (€) 

 

2011 v (€) 

 

2012 v (€) 

 

2013 v (€) 

 

2014 v (€) 

 

Zriaďovateľ  TU vo Zvolene 

 

25 675 

 

32 247,88 

 

31 353,99 

 

24 901,86 

 

30 894,01 

 

Granty TU 

 

16 860 

 

7 603,32 

 

9 783,35 

 

33 650,75 

 

35 159,85 

 

Granty - MK SR 

 

 2 500 

 

2 500 

 

4 500 

 

3 500 

 

4 000 

 

Grant  - Mesto Zvolen/SLDK 

 

0 

 

403,17 

 

204,26 

 

0 

 

0 

 

Iné – Grant EÚ OP Vzdelávanie 

 

 6 982 

 

34 650,72 

 

39 531,78 

 

16 316,94 

II. fáza 

4 361,79 

 

S p o l u 

 

       52 017 

 

77 405,09 

 

85 373,38 

 

78 369,55 

 
70 053,86 

 

 

 

 

Tab. č. 14 Náklady na nákup odbornej literatúry v roku 2014 
 

 

Názov 

 

Náklady v (€) 

 

% 

 

Knižná literatúra spolu 
 

       39 949,87   
 

57,03 
 

Periodiká, Elektronické informačné zdroje spolu:  

normy    

      

       29 412,29 

            691,70 
41,98 

    0,99   

 

       z toho legislatívna a ekonomická literatúra pre pracoviská 
 

            553,86   

 

     0,79     

 

S p o l u  

 

        70 053,86 
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 Príloha 1 Tabuľky 
 
 

12 Prílohy 

 
Doplňovanie knižničných fondov v roku 2014 z hľadiska akvizície 
 

Spôsob 
nadobudnutia 

Knižničné 

jednotky 
Periodiká 
Prírastky 

Periodiká 
tituly 

Normy % 
 

Kúpa 
slovenské 

zahraničné 

654 

211 

443 

 112 

 

24 24,50 

 

 

Výmena 
slovenské 

zahraničné 

55 

5 

50 

 54 

13 

41 

 3,38 

 

 

Dary  spolu: 

TU 

  skriptá     
 viazané periodiká 

 náhrady      

 iné  
 

2 277 

1 785 

74 

 

69 

100 

 
 

 

249 

 

29 

 

19 

 

72,12 

 

 
 

 

 

 

Ročný prírastok 
knižničného fondu 

        2 986                            195 43 
 

 

  
 

Výpožičky v roku 2014 
 

Názov 

 

Výpožičky 

Absenčné Prezenčné 

Odborná literatúra 36 825 27 213 

Periodiká  13 418 

Špeciálna literatúra, záverečné práce  5 677 

MVS, MMVS 607  

 
 MVS a MMVS, Elektronické dodávanie dokumentov 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

MVS 514 369 557 565 549 

MMVS 66 65 67 67  58 

SPOLU 580 434 624 632 607 

 

 Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov 
 

 

Ukazovatele 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Knižničné jednotky spolu (kn. j.) 

 

362 733 

 

363 889 

 

    365 795 

 

367 773 

 

368 542 

 

Ročný prírastok kn. j. kúpou 

 

     690 

 

     1 216 

 

        1 150 

 

      826 

 

654 

 

Registrovaní používatelia 

 

  3 940 

 

   5 427 

 

    4 745 

 

   4 620 

 

3 783 

 

Výpožičky spolu 

 

65 965 

 

72 209 

 

  69 262 

 

68 805 

 

64 038 
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Stav databáz SLDK  
 

Názov databázy 2013 2014 Prírastok v r. 2014 

1. Databáza dokumentov 

 (knihy, články, periodiká) 

     Počet titulov  

- z toho články 

     Počet exemplárov  

 

203 762 

79 027 

143 231 

 

209 750 

80 982 

145 830 

 

5 988 

1 955 

2 599 

2. Databáza EPCA  SLDK  32 146 32 530 384 

3. Databáza autorít SLDK  124 868 127 980 3 112 

4. Databáza používateľov SLDK  21 307 21 944 637 

Počet záznamov v databázach spolu: 525 314 538 034 12 720 
 

 

 

Bibliografická činnosť, prírastky v databázach  v roku 2014 
 

Názov databázy Prírastok 2014 

Databáza dokumentov spolu 5 988 

            z toho články 1 955 

                         záverečné práce študentov elektronická verzia 1 328 

Počet exemplárov 2 599 

Databáza EPCA    384 

Databáza autorít 3 112 

Databáza používateľov     637 

Prírastok v databázach  12 720 
 

 

Rešeršná činnosť, elektronické služby, používatelia, návštevníci SLDK v roku 2014 
 
 

Názov Počet 

Rešerše, výstupy publikačnej činnosti, ohlasov spolu:  3 509 

          z toho rešerše, bibliografie spolu: 809 

          rešerše z databáz SLDK, externých zdrojov 570 

          rešerše NAVIGA 234 

Výstupy z Databázy EPCA, pre potreby akreditácie   2 700 

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ   35 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ            82 550      

Počet zobrazených /stiahnutých e-dokumentov 38 124 
 
 
 

Databáza používateľov SLDK 21 944 

Počet návštevníkov SLDK  30 254 

Návštevnosť domovskej stránky SLDK HOME PAGE 95 774    

Elektronické referenčné služby 6 850 
 

 

 

Štatistika návštevnosti IPAC za rok 2014   Spolu 

Počet vstupov do elektronického katalógu  IPAC 59 659 
 

 

 

Reprografické služby a kníhviazačské práce v roku 2014 
 

 

Názov 

Počet 

kópií 

Fotokópie Väzba 

spolu 

Väzba 

SLDK Používatelia SLDK- opravy Používatelia 

Reprografické služby 67 439 10 200 57 239 - - - 

Knihárska dielňa - - - 948 380 568 
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    Príloha 2 
 

Exportná dávka do databázy CREPČ – 2 fáza Technická univerzita vo Zvolene 
    Rok vykazovania 2013  –  export do CREPČ 2014 obsahuje záznamy v štruktúre 
 

Celkový počet záznamov 1426 - 

Kategórie publikačnej činnosti 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

vedecké monografie (AAA, AAB)  30 AAA 4, AAB 26 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB)  7 ABA 0, ABB 7 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)  14 ABC 10, ABD 4 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  14 ACA 2, ACB 12 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB)  11 BAA 2, BAB 9 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)  3 - 

skriptá a učebné texty (BCI)  44 - 

umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 

autorské katalógy (CAA, CAB)  
0 CAA 0, CAB 0 

kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií 

(CBA, CBB)  
0 CBA 0, CBB 0 

prehľadové práce (EAI)  0 - 

odborné preklady publikácií (EAJ)  5 - 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) (FAI)  
41 - 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  44 ADC 40, ADD 4 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (ADM, ADN)  
77 ADM 36, ADN 41 

abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH)  0 AEG 0, AEH 0 

abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (AEM, AEN)  
0 AEM 0, AEN 0 

patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, 

prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, 

prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských 

osvedčení (AGJ)  

25 - 

odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)  1 BDC 1, BDD 0 

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (BDM, BDN)  
1 BDM 0, BDN 1 

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)  0 CDC 0, CDD 0 

Skupina C – Ostatné publikácie 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)  5 ACC 0, ACD 5 

vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)  238 ADE 108, ADF 130 

vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  91 AEC 11, AED 80 

publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB)  23 AFA 1, AFB 22 

publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, AFD)  332 AFC 89, AFD 243 

abstrakty pozvaných príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF)  3 AFE 3, AFF 0 

abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFG, AFH)  92 AFG 40, AFH 52 
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kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)  0 BBA 0, BBB 0 

kapitoly v učebniciach a v učebných textoch (BCK)  0 - 

heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách (BDA, BDB)  0 BDA 0, BDB 0 

odborné práce v ostatných časopisoch (BDE, BDF)  87 BDE 11, BFD 76 

odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)  0 BEC 0, BED 0 

Abstrakty odborných prác z podujatí (konferencie...) (BFA, BFB)  5 BFA 1, BFB 4 

legislatívne dokumenty (BGH)  0 - 

umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)  0 CDE 0, CDF 0 

Sumár za VVŠ (len sledované kategórie) 1 193 - 

 
 

 

Rok vykazovania 2014 – export CREPČ 30. 1. 2014  - obsahuje záznamy v štruktúre 
 

Celkový počet záznamov 1127 - 

Kategórie publikačnej činnosti 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

vedecké monografie (AAA, AAB)  15 AAA 2, AAB 13 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB)  0 ABA 0, ABB 0 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)  7 ABC 5, ABD 2 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  14 ACA 0, ACB 14 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB)  7 BAA 1, BAB 6 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)  0 - 

skriptá a učebné texty (BCI)  30 - 

umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 

autorské katalógy (CAA, CAB)  
0 CAA 0, CAB 0 

kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií 

(CBA, CBB)  
0 CBA 0, CBB 0 

prehľadové práce (EAI)  0 - 

odborné preklady publikácií (EAJ)  2 - 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) (FAI)  
23 - 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  59 ADC 55, ADD 4 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (ADM, ADN)  
109 ADM 58, ADN 51 

abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH)  15 AEG 15, AEH 0 

abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (AEM, AEN)  
0 AEM 0, AEN 0 

patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, 

prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, 

prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských 

osvedčení (AGJ)  

55 - 

odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)  1 BDC 1, BDD 0 

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (BDM, BDN)  
0 BDM 0, BDN 0 

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)  0 CDC 0, CDD 0 
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Skupina C – Ostatné publikácie 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)  8 ACC 1, ACD 7 

vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)  159 ADE 67, ADF 92 

vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  100 AEC 29, AED 71 

publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB)  7 AFA 5, AFB 2 

publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, AFD)  207 AFC 92, AFD 115 

abstrakty pozvaných príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF)  1 AFE 1, AFF 0 

abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFG, AFH)  70 AFG 19, AFH 51 

kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)  0 BBA 0, BBB 0 

kapitoly v učebniciach a v učebných textoch (BCK)  0 - 

heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách (BDA, BDB)  0 BDA 0, BDB 0 

odborné práce v ostatných časopisoch (BDE, BDF)  47 BDE 5, BFD 42 

odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED)  0 BEC 0, BED 0 

Abstrakty odborných prác z podujatí (konferencie...) (BFA, BFB)  17 BFA 16, BFB 1 

legislatívne dokumenty (BGH)  0 - 

umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF)  0 CDE 0, CDF 0 

Sumár za VVŠ (len sledované kategórie) 953 - 
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    Príloha 3 

 
Elektronické informačné zdroje prístupné v roku 2014 

v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri TU vo Zvolene 

 

 
Databáza dokumentov SLDK – voľne prístupná  odborná databáza obsahuje záznamy 

z kníh, článkov,  periodík aj z cudzojazyčných zdrojov, elektronicky budovaná v knižnici 

od roku 1989. Databáza dokumentov obsahuje 209 750 záznamov, pokrýva oblasti lesníctva, 

drevárstva, ekológie, životného prostredia, strojárstva, ekonomiky. Databáza článkov 

obsahuje 80 982 záznamov.  
 
 

Externé elektronické informačné zdroje prístupné v sieti TUZVO  

 

CAB Abstracts – medzinárodná poľnohospodárska a lesnícka abstraktová databáza, ktorá 

obsahuje viac ako 5 miliónov záznamov od roku 1990. Pokrýva oblasti živočíšnej a rastlinnej 

výroby, ochrany rastlín, genetiky, lesného inžinierstva, rozvoja vidieka, turistiky,  veterinárnej 

medicíny a ďalších oblastí.  
 

JSTOR – digitálny archív vedeckých a odborných časopisov z oblasti humanitných, 

spoločenských a prírodných vied. 

Technická univerzita vo Zvolene, od septembra 2011 na základe predplatného, 

sprostredkováva prístup do kolekcie Ecology and Botany. 
 

GALE - umenovedne zameraná databáza referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, 

ktorá obsahuje 80 titulov neperiodických publikácií (spolu viac ako 150 zväzkov kníh). 
 

GALE Military & Intelligence Database - databáza z oblasti vojenstva, letectva, 

strojárenstva a spravodajských služieb, ktorá obsahuje okolo 7 mil. článkov (80% dostupných 

v plných textoch) z viac než 500 titulov časopisov. 
 

KNOVEL - elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek 

z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. 
 

PROQUEST Central - kolekcia plnotextových databáz sprístupňujúca články z periodík, 

tematicky pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné 
vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. 
 

ScienceDirect - plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z asi 1900 titulov 
vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných 

a spoločenských vied, ekonomiky, obchodu, psychológie, medicíny a ďalších odborov. 
 

SCOPUS - multidisciplinárna abstraktová a citačná databáza  z produkcie vydavateľstva 

Elsevier. Sleduje viac ako 15 000 recenzovaných časopisov so zameraním na európsku 

vedeckú produkciu. Ponúka linky na viac ako 22 mil. záznamov o patentoch. 
 

SPRINGER LINK - plnotextová databáza vedeckých časopisov  z biológie, chémie, medicíny, 

počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie. 
 

Web of Science - multidisciplinárna databáza; prístup do databáz Web of Science Core 

Collection, Current Contents Connect a Essential Science Indicators, Medline. 
 

Wiley Online Library - sprístupňuje viac ako 3 milióny článkov z vyše 1 400 titulov periodík 

a 7 000 elektronických kníh a príručiek z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied. 
 

EBSCO host – portál  plnotextových a abstraktových databáz  z oblasti spoločenských vied, 
manažmentu, ekonomiky, medicíny a ďalších vedných disciplín – plnotextové časopisy, 

príručky, noviny z oblasti spoločenských vied, manažmentu, ekonomiky, medicíny a ďalších 

vedných disciplín.  

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
http://infotrac.galegroup.com/itweb/artsk5?db=GVRL
http://find.galegroup.com/itx/start.do?prodId=SPJ.SP00&userGroupName=slov10
http://www.knovel.com/knovel2/library/default.jsp
http://proquest.umi.com/login
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://www.springerlink.com/
http://isiknowledge.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://search.epnet.com/
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Vzdialený prístup do EIZ  prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA 

 

NAVIGA – sprostredkováva vzdialený prístup do plnotextových časopiseckých a knižných 

elektronických informačných zdrojov vydavateľstiev: EBSCO, Elsevier, Emerald, 
Engineering Village, IET Digital Library, SAGE Premiere, Springer, Wiley. 

 

Vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (EIZ) prostredníctvom 

vyhľadávacieho nástroja NAVIGA je pre registrovaných používateľov SLDK – zdarma. 

Prístup je zabezpečený prostredníctvom projektu Informácie pre inovácie.   
 

 

K elektronickým informačným zdrojom bol umožnený prístup prostredníctvom web stránky 

SLDK 

- v sieti TUZVO prostredníctvom IP adries 

- vzdialený prístup pre registrovaných používateľov prostredníctvom online katalógu 

SLDK.   

 

 

SLDK ponúka aj federatívne vyhľadávanie plnotextových časopiseckých a knižných 
dokumentov prostredníctvom jednotnej vyhľadávacej brány Summon (informačná  platforma  

spoločnosti ProQuest), Scientia - jednotný vyhľadávací portál pre vedu a výskum, prístupný 

v rámci národného projektu NISPEZ, sprístupnený prostredníctvom CVTI SR Bratislava.  

 

Sprístupňovanie elektronických kníh a knižných kolekcií prostredníctvom e-brary  - platforma 

spoločnosti ProQuest, v rámci projektu NISPEZ.  
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 Príloha 4 

 

Štatistiky využívania online databáz v roku 2014 
 

 

Štatistika používania Web of Science za obdobie od 01/2014 po 12/2014 

 

Technická univerzita vo Zvolene 

Mesiac 
BCI 
dotazov 

CCC 
dotazov 

DCI 
dotazov 

MEDLINE 
dotazov 

KCI 
dotazov 

WOS 
dotazov 

SCI 
dotazov 

All Dbs. 
dotazov 

Jan 2014 0 335 0 0 0 816 0 1628 

Feb 2014 0 283 0 17 0 1221 17 2240 

Mar 2014 0 282 0 0 0 1171 7 2101 

Apr 2014 0 195 0 0 0 616 0 973 

Máj 2014 0 142 0 0 0 456 0 1068 

Jún 2014 0 143 0 0 0 263 1 962 

Júl 2014 0 67 0 0 0 213 1 576 

Aug 2014 0 75 0 0 0 250 7 849 

Sep 2014 0 202 0 1 0 469 7 1498 

Okt 2014 0 222 0 0 1 662 4 2603 

Nov 2014 0 232 0 5 5 660 5 1283 

Dec 2014 0 131 0 0 0 234 3 694 

Spolu 0 2 309 0 23 6 7 031 52 16 475 

  

Spolu všetkých dotazov: 25 896 
 
 

Scopus  

 

Month 
1. 
2014 

2 
2014 

3. 
2014 

4. 
2014 

5. 
2014 

6. 
2014 

7. 
2014 

8. 
2014 

9. 
2014 

10. 
2014 

11. 
2014 

12. 
2014 Celkom 

Searches run 1 819 3 239 4 145 1 643 1 736 1484 1119 1 005 1 562 3 011 
1 
955 1 166 23 884 

Federated 
searches 181 320 155 52 58 54 24 0 25 2 54 25 950 

Sessions 556 697 628 407 392 324 307 297 446 578 480 350 5 462 

Active IPs 136 146 125 85 83 63 75 73 89 105 103 65 1 148 

Active users 255 277 252 173 170 119 139 135 194 252 244 153 2 363 
Active 
registered 
users 6 7 5 5 6 5 4 4 3 10 7 6 68 

Abstracts 694 1111 1281 438 539 313 340 305 423 991 748 356 7 539 
Outward links 
to documents 270 208 303 62 132 91 97 62 81 166 123 69 1 664 
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ELSEVIER - SCIENCE DIRECT Usage 
 

Month 
1. 
2014 

2. 
2014 

3. 
2014 

4. 
2014 

5. 
2014 

6. 
2014 

7. 
2014 

8. 
2014 

9. 
2014 

10. 
2014 

11. 
2014 

12. 
2014 Celkom 

Requests for 
full-text 
documents 977 1134 1543 780 1120 695 664 854 1373 2619 2355 1285 15 399 

Requests for 
all pages 3974 4064 6662 3131 4033 2015 1873 2098 3676 7879 5946 2850 48 201 

Total Searches 
Run (incl. 
Federated 
Search) 319 294 389 341 551 126 92 104 238 651 428 151 3 684 

 
 

  JSTORE 
 

  1.14 2.14 3.14 4.14 
May-
2014 

Jun-
2014 

Jul-
2014 

8.14 9.14 
Oct-
2014 

11.14 12.14 YTD Total 

Total 
searches run 

29 51 16 15 29 12 9 0 22 20 1 0 204 

Total sessions 95 105 58 56 56 33 28 14 48 66 35 18 612 

 
 
 

      GALE Virtual RL 
      Date Selection: Between 01/01/2014 and 12/31/2014 (Last Year)  
 

  
Inside 

Usage 
Remote 

Usage 
Total 

Usage 

Total Sessions 41 0 41 

Total Connect Time (min) 310 0 310 

Average Connect Time (min) 8   8 

Total Fulltext 27 0 27 

Total Retrievals 27 0 27 

Total Searches 63 0 63 

Total Turnaways 0 0 0 

 
 

          WILEY  
 

Institutions JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC 
Celkový 
súčet 

Technical University in Zvolen  1617 1349 1619 1300 1235 1171 468 135 185 219 225 87 9610 
 
 

eBooks 
 

Calendar  Year/Month 
 

01. 
2014 

02. 
2014 

03. 
2014 

04. 
2014 

05. 
2014 

06. 
2014 

07. 
2014 

08. 
2014 

09. 
2014 

10. 
2014 

11. 
2014 

celkom 

                          

Slovenska lesnicka a drevarska 118 132 41 11 97   79 85 20 127 23 733 

 
 
 
 



35 

 

Príloha 5 

Štatistika pre portál EIZ.SNK.SK 
 

 

  
Štatistika pre portál EIZ.SNK.SK – údaje za rok 2014  
 
 
 

Počet vyhľadávaní - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene 2014 – 
  

vzdialený prístup 
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Príloha 6 
 

 

Čiastkové knižnice SLDK pri TU vo Zvolene 
 

Štatistické údaje za rok 2014 
 

 

 

Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KND Ing. Oľga Mišíková, PhD. 241 33 9 

2. KOD Silvia Nemcová 56 16 0 

3. KMTD Anna Bieliková 298 8 9 

4. KDNDV Iveta Sičáková 113 1 5 

5. KNDV Ing. Anna Vilhanová 1 267 46 45 

6. KPH Slavka Vrťová 1 846 15 15 

7. KMOSL Mgr. Alexandra Weberová 594 53 41 

8. KMDG Emília Ivaničová 1 340 5 4 

9. KFEAM doc. Ing. Ivan Kubovský, PhD. 1 346 0 0 

10. KPO Danka Ľuptáková 92 19 0 

11. KCHCHT Mária Ľuptáková 401 36 34 

12. DDF Bc. Natália Kučerová 5 0 0 

Drevárska fakulta                                         7 599 232 162 

 
 

Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KPP Terézia Dvorská 1 294 32 35 

2. KF Ing. Viera Dolenská 1 887 55 53 

3. KPL Ing. Monika Žofková 882 4 19 

4. KOLP RNDr. Martin Korňan, PhD. 2 354 45 0 

5. KLŤLM Ing. Mária Vlčková, PhD. 1 086 24 25 

6. KHÚLG Ing. Milan Mistrík 413 32 31 

7. KERLH Mgr. JUDr. Z. Dobšinská, PhD. 2 346 33 32 

8. D LF Marína Porubiaková 20 0 0 

Lesnícka fakulta                                            10 282 225 195 

 
 

Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KELT Dagmar Barcíková 386 0 0 

2. KVTMK Michaela Sihelská 235 14 0 

3. KMSD Renáta Mrázeková  210 45 46 

4. KRSAT Ing. Tatiana Sliacka 163 19 0 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky  994 78 46 
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Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KBVE Miroslava Ružinská 115 12 115 

2. KAE Dana Piláriková 258 1 2 

3. KPTK Ing. Andrea Uherková 142 3 3 

4. KEI Ing. Miroslav Vanek, PhD. 254 61 61 

5. KSV Petronela Popracová 401 0 0 

6. K UNESCO Miroslava Ružinská 6 0 4 

7. D FEE Ingrid Paulovičová 35 3 0 

Fakulta ekológie a environmentalistiky      1 211 80 185 

 
 

Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. ÚCJ Anna Zwachová 893 13 11 

2. ÚTV Slavomíra Majorová 100 0 0 

3. CIT Ing. Marta Čabounová 55 3 3 

4. Arborétum Jana Resutíková 268 0 0 

5. ORĽZ Eva Zacharová 23 0 0 

6. VYD  TU Mária Sujová 9 0 0 

7. SÚ Poľana Zuzana Klimentová 2 0 0 

8. SEKR KVE Petra Škrabáková 11 0 10 

9. SEKR REK Michaela Dančová 8 1 1 

10. ODT Radoslav Lalík 71 0 0 

11. ŠDĽŠ Lenka Dobrotová 320 18 78 

12. CĎV Ing. Zuzana Chabadová 722 717 586 

Ostatné čiastkové knižnice           2 482 752 689 

 
 
Štatistické údaje ČK SLDK pri TU vo Zvolene za rok 2014   

Spolu 43 čiastkových knižníc 
 

Fakulty a pracoviská TU Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

Drevárska fakulta                                                     7 599 232 162 

Lesnícka fakulta                                                                 10 282 225 195 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky          994 78 46 

Fakulta ekológie a environmentalistiky             1 211 80 185 

Ostatné čiastkové knižnice                                    2 482 752 689 

SPOLU 22 568 1 367 1 277 
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Príloha 7 
 

Vedecko-odborné, verejné podujatia a vzdelávacie aktivity v roku 2014 

Informačno-vedecké centrum SLDK 
 

18. február  Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond 

prezentácia štipendijných ponúk, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica 
 

4. marec Národný štipendijný program SR  

 informačný seminár SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica 
 

26. marec Ako vplývame na pozitívne zmeny v krajine? VI. ročník Informačného dňa  

k Európskemu dohovoru o krajine, doc. Ing. Peter Jančura, PhD., FEE TU 

vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica 
 

31.marec - Metodické konzultácie s pracovníkmi Čiastkových knižníc TU vo Zvolene 

  4- apríl    Mgr. Monika Lichnerová, SLDK 
 

1. apríl Gruzínsko – hory, more a pamiatky,  

  prednáška, doc. Ing. Margita Jančová, CSc., LF TU vo Zvolene  
 

2. apríl Bojíš sa tzv. papierovačiek? Príprava žiadostí o štipendium nie je žiadna veda... 

 informačný seminár SAIA, Mgr. Antónia Ľachová, SAIA Banská Bystrica 
 

3. apríl Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre, Novinky a zmeny  

v databáze ProQuest /NISPEZ II., prednáška, Mgr. Ladislav Svršek, Ai Bratislava   
 

8. apríl      Zelená infraštruktúra a ekosystémové služby, seminár organizovaný v spolupráci  

   s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra, Ing. Attila Tóth - FEE  

   TU Zvolen, doc. Ing. Branislav Olah, PhD. - Ing. Martina Paulíková, Združenie  

   Slatinka; akcia - súčasťou projektu DIVOČINA V MESTE, cieľom - ochrana   

    a vytvorenie mechanizmov na udržateľné využívanie plochy v mestskom prostredí  

   - parku LANICE vo Zvolene. Partnerom projektu - Mesto Zvolen  
 

12. máj  Aj Ty môžeš zažiť pobyt v zaujímavých krajinách programu CEEPUS 

  informačný seminár, Mgr. Antónia Jurečková - Ľachová, SAIA Banská Bystrica 
 

1.október  Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť na štipendium! 

  informačný seminár, Mgr. Antónia Jurečková - Ľachová, SAIA Banská Bystrica 
 

7. október  SCOPUS a SCIENCE DIRECT, prednáška, Mgr. Jitka Dobbersteinová, ELSEVIER       
 

8. október Kam poletíš za štúdiom Ty? informačný seminár SAIA, Mgr. Antónia Jurečková  
  

28. október Máš otázky? Neváhaj sa pýtať. Priestor pre osobné konzultácie 

 informačný seminár SAIA, Mgr. Antónia Jurečková, SAIA Banská Bystrica 
 

29.-30.   Výstava odbornej knižnej literatúry Literatúra – výskum – poznanie – veda 

október   spoločnosti SLOVART  G.T.G. Bratislava, - II. ročník, vestibul TU vo Zvolene 
 

6. november   Informačný seminár o možnostiach štúdia v USA - Fulbrightovej komisie,  

  konaný pri príležitosti Medzinárodného týždňa vzdelávania 2014  
  

12. november EURAXESS a SAIA (nie len) pre výskumníkov, informačný seminár SAIA 
 

12. november   Ochranné známky - vyhľadávanie v databázach ochranných známok  

 Mgr. Martin Mitura, Ing. Marián Michalovský, ÚPV SR Banská Bystrica 
 

13. november  Nástroj MENDELEY - citačný manažér a jeho online využitie 

 Mgr. Jitka Dobbersteinová, ELSEVIER  
 

25. november Poznám svoju farmárku (nielen) o nakupovaní z dvora a z ekofariem 

  Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene 
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Vyhľadávanie informácií v online databázach prístupných v SLDK 

prezentácie a odborné konzultácie pre pracovníkov, doktorandov a študentov TU vo Zvolene 
 

Informačné semináre v rámci informačného vzdelávania pre študentov a doktorandov Technickej 

univerzity vo Zvolene vo vyhľadávaní a rešeršovaní v informačných zdrojoch poskytovaných 

v SLDK boli realizované pre doktorandov jednotlivých fakúlt v letnom semestri akademického 

roka 2013/2014, pre študentov bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akademického roka 

2014/2015. 
 

Celkovo sa uskutočnilo 23 informačných seminárov pre študentov a doktorandov Technickej 

univerzity vo Zvolene. Informačných seminárov sa zúčastnili študenti prvých a druhých ročníkov 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a doktorandi Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

Priestory Informačno-vedeckého centra boli využívané aj na odborné konzultácie a vzdelávacie 

aktivity – výučbu, ÚCJ - oboznamovanie sa so zahraničnou odbornou literatúrou. 

Grafické softvéry inštalované v Informačno-vzdelávacom centre boli využívané na vzdelávacie 

aktivity jednotlivcami, ale aj skupinovo, najmä študentmi Drevárskej fakulty a Fakulty 

environmentálnej a výrobnej techniky. 
 

V priebehu roka boli v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami v Informačno-vedeckom centre 

SLDK realizované aj ďalšie vzdelávacie aktivity. 

 

 

 

Informačné semináre SAIA 
 

 

Informačné semináre SAIA pre študentov a doktorandov TU vo Zvolene o možnostiach štúdia 

v zahraničí, informácie o programoch a predkladaní žiadostí, prezentácie štipendijných možností 

a ponúk viedla koordinátorka akademických programov SAIA v Banskej Bystrici Mgr. Antónia 

Ľachová - Jurečková, konané v Informačno-vedeckom centre SLDK.    

 

Harmonogram informačných seminárov 

 

18. február Sciex-NMSch Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond 

4.   marec Národný štipendijný program SR 

2. apríl  Bojíš sa tzv. papierovačiek? Ak žiadosť nepodáš, štipendium určite nezískaš...  

12. máj  Aj Ty môžeš zažiť pobyt v zaujímavých krajinách programu CEEPUS 

1. október Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť na štipendium! 

8.   október Kam poletíš za štúdiom Ty? 

28. október Máš otázky? Neváhaj sa pýtať. Priestor pre osobné konzultácie 

12. november EURAXESS a SAIA (nie len) pre výskumníkov, informačný seminár SAIA 
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 Príloha 8 

 

Projektová činnosť SLDK v roku 2014 

 
 

Realizované projekty v roku 2014 
 

 

Grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť 

 

Názov projektu 
  

Veda a technika (podpora vzdelávania, výskumu a vývoja 

v prírodných a technických vedách)   

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčiková 

Pridelený grant: 4 000,- € 

 

 

Spolupráca na celouniveritných projektoch EÚ v rokoch 2013 -2014 
 

Operačný program Vzdelávanie - Štrukturálne fondy EÚ 

 

Názov projektu 
  

Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora 

výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene   

Aktivita 2.1 Vytvorenie samovzdelávacieho centra so zameraním 
na individuálne štúdium cudzích jazykov – spolupráca s ÚCJ 

Riešiteľský kolektív  Mgr. Beata Mokošová, Ing. Zuzana Šimková, Ing. Eva Strapcová  

 

 

Operačný program Vzdelávanie - Štrukturálne fondy EÚ 

 

Názov projektu 
  

Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov 

výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe   

Aktivita 2.1: Zvyšovanie kapacity a konkurencieschopnosti  

vo VaV prostredníctvom špecializovaných kurzov 

Riešiteľský kolektív  Ing. Eva Paločková, Ing. Alena Poláčiková, Michal Vetrák 

 

 

Žiadosť o grant podaná v roku 2014 na rok 2015 
 

Grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť 

Názov projektu 
  

Európsky rok rozvoja 2015 versus rozvoj knižničného fondu 

Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčiková 

Požadovaná dotácia: 9 500,- €  

 
 

Grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť 

Názov projektu 
  

Elektronická inventarizácia voľne prístupného fondu SLDK 

pri TU vo Zvolene 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Strapcová 

Požadovaná dotácia: 5 700,- €  

 

Správa na MK SR – akvizícia 
 

Grantový program financovaný Ministerstvom kultúry SR - knižničná činnosť 

Názov projektu 
  

Symbióza medzi vedou, vzdelaním a kultúrou 

(Rok 2013: 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda 

na naše územie) 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčiková 

Správa odoslaná:  Január 2014 
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                   Príloha 9 

 
Finančný prehľad projektovej činnosti SLDK v rokoch 2007 – 2014 

 
 

Tab. č. 15     Prehľad projektovej činnosti SLDK v rokoch 2007 –2014 
 
 

Roky realizácie Účel projektu Zdroj 

financovania 

v (EUR) 

 
  

2008-2014 

2007-2009, 2011-2012 

Akvizičná činnosť – spolu 
 

Granty získané na nákup odbornej literatúry 

pre používateľov SLDK  

 
 

MK SR 

Mesto Zvolen 

     24 749,35 
 

       22 323,57 

        2 425,78 

2007- 2008 Národný projekt EÚ Informácie pre inovácie 

(rekonštrukcia SLDK,  prístup k EIZ NAVIGA)  

EÚ, MH SR       700 624 

 
 

2009 

 

2011 

Informačné technológie – spolu 
 

Rozšírenie elektronickej ochrany voľne prístupného 

knižničného fondu SLDK – RFID 

Skvalitnenie nevyhovujúcej elektronickej ochrany fondu 

v študovniach SLDK 

 
 

MK SR 

 

MK SR 

18 005 
 

  4 408 

 

13 597 

2009 Ochrana historického knižničného fondu 

Komplexná ochrana a využívanie historického   

knižničného fondu SLDK 

MK SR   7 350 

 
 

2007 

 

 

2012 

2013 

Knižničná činnosť – spolu 
 

Elektronické služby v znalostnej spoločnosti – odborný 

seminár k 55. výročiu SLDK, 15. výročiu SAK   

Odborný seminár 60. výročie založenia SLDK 

Zvýšenie statusu informačného vzdelávania na TU 

 
 

 

MK SR 

MK SR 

MK SR 

       7 259,69     

  
 

       1 659,69 

  

 2 100 

  3 500 

2010-2013  Participácia na projekte OP Vzdelávanie  

Vytvorenie študijných programov v svetovom jazyku – 

aktivita 2.1 - nákup cudzojazyčnej literatúry 

MŠVVaŠ SR      90 499,44  

2012-2014 Participácia na projekte OP Vzdelávanie   

Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer 

poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní 

biomasy do praxe   

Aktivita 2.1: Zvyšovanie kapacity 

a konkurencieschopnosti vo VaV prostredníctvom 

špecializovaných kurzov 

MŠVVaŠ SR  

2007 – 2014 Prístupy k elektronickým informačným zdrojom 

Participácia na centrálnych projektoch MŠVVaŠ SR  

NISPEZ (NISPEZ II) – TU koncový užívateľ  

MŠVVaŠ SR  

Projektová činnosť 

S P O L U 

      848 487,48 
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    Príloha 10 

 
Priatelia knižnice 

 

 

 
V roku 2014 boli získané z mimorozpočtových zdrojov (MK SR, ŠF EÚ - OP Vzdelávanie II. 

fáza, projekty a granty TU) finančné prostriedky v celkovej hodnote 39 159,85 € na nákup 

knižničného fondu.  

 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica si dovoľuje poďakovať: 

 
Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnuté granty, ktoré boli použité 

na podporu akvizičného procesu a informačného vzdelávania.  
 

 

SLDK si dovoľuje poďakovať vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene, riešiteľom grantových 

úloh a všetkým pracovníkom TU vo Zvolene, ktorí v roku 2014 podporili akvizičný proces, 

darovali literatúru, prispeli na nákup odbornej knižnej, periodickej a normalizačnej literatúry 
do fondu SLDK a odbornými konzultáciami prispeli k skvalitneniu knižničného fondu 

a knižnično-informačných služieb. 

 
 

Poďakovanie za spoluprácu na riešení celouniverzitných projektov patrí aj pánom kolegom 

a kolegyniam z Technickej univerzity vo Zvolene:  
 

prof. Dr. Ing. Viliamovi Pichlerovi, dekanovi Lesníckej fakulty, 
doc. Dr. Ing. Jaroslavovi Šálkovi, prorektorovi pre vedeckovýskumnú činnosť,  

doc. Mgr. Ing. Rastislavovi Šulekovi, PhD., prorektorovi pre vonkajšie vzťahy 
 

doc. Ing. Alene Rohanovej, PhD a  

Ing. Veronike Veľkovej, PhD., ktoré prispeli na nákup normalizačnej literatúry do fondu SLDK,   
 

Ing. Zuzane Gallayovej, PhD. z Fakulty ekológie a environmentalistiky, spolupráca v rámci  

projektu Globálne vzdelávanie v súvislostiach,  

kolegom a kolegyniam za spoluprácu v rámci organizačných súčastí.  
 

 

K spolupracujúcim organizáciám patrí Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských 
knihovníkov, American Reference Center, Embassy of The United States Bratislava,  

univerzity, knižnice, inštitúcie a firmy, Datalan, a.s., Cosmotron, a.s., Albertina icome, s.r.o., 

EBSCO Publishing a ďalšie, ktorým tiež patrí naše poďakovanie.    
 

Osobitné poďakovanie za aktívnu pomoc pri organizovaní a lektorovaní verejno-odborných 

podujatí počas roka 2014 patrí kolegom z Fakulty ekológie a environmentalistiky 

TU vo Zvolene, doc. Ing. Petrovi Jančurovi, PhD., Ing. Martine Slámovej, PhD., Ing. Dušanovi 

Danišovi, PhD., doc. Ing. Branislavovi Olahovi, PhD.; doc. Ing. Margite Jančovej, CSc. a doc. 
Ing. Vladimírovi Štollmannovi, CSc. z Lesníckej fakulty;  

pracovníkom SAŽP v Banskej Bystrici, pracovníkom Štátnej ochrany prírody, mimovládnym 

organizáciám a nadáciám - Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Nadácii 

EKOPOLIS, Združeniu Slatinka a ďalším. 
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   Príloha 11 

 

 
Zoznam pracovníkov SLDK k 31.12. 2014 

 

 
Útvar riaditeľa 
Ing. Alena Poláčiková 

 
Daniela Jablonská 
Jana Klimová 

 
Referát automatizácie 
Ing. Eva Strapcová 

 
Michal Vetrák 

 
Knižničné centrum 
Mgr. Lenka Malčeková 
vedúca oddelenia 

 
Michaela Danišová 
Gabriela Chrenková 
Mgr. Monika Lichnerová 
Anna Maťašová 
Zuzana Mužíková 
Ing. Adela Rišianová 
Ing. Zuzana Šimková, PhD. 
Mgr. Lucia Uhrinová 

 

Informačné centrum 
Mgr. Beata Mokošová 
vedúca oddelenia 

 
Mgr. Eva Gondová 
Ľubica Kľačanská 
Mgr. Eva Macková 
Mária Malinovská 
Bc. Dana Maťašová – materská dovolenka od 24. 2. 2014 

Ing. Jana Miškovská 
PhDr. Janka Morongová 
Ing. Patrícia Olekšáková 
Ing. Eva Paločková 
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Zoznam skratiek 
 

 

 

ARL Advanced Rapid Library (knižnično-informačný systém) 

AGRIS databáza 

CREPČ Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 

CREUČ Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 

CRZP Centrálny register záverečných prác 

CVTI SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                                         

EIZ Elektronické informačné zdroje 

EEIZ Externé elektronické informačné zdroje 

EPCA Databáza publikačnej činnosti 

EÚ Európska únia 

IC SLDK Informačné centrum SLDK 

IPAC Internet Public Access Catalogue 

KC SLDK Knižničné centrum SLDK 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NAVIGA vyhľadávací nástroj pre databázy projektu EÚ 

NISPEZ II  národný projekt EÚ Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

 na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom (II. fáza) 

PR Public relations 

RFID Radio-frequency identification (Rádiofrekvenčná identifikácia) 

SAK Slovenská asociácia knižníc 

SCIENTIA.SK vyhľadávací portál pre databázy projektu NISPEZ 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SLDK Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

TSK Týždeň slovenských knižníc 

TU / TUZVO Technická univerzita vo Zvolene 

ÚCJ Ústav cudzích jazykov 

VŠ vysoká škola 
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