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Základné informácie o knižnici  

 

 
 
Názov vysokej školy:  Technická univerzita vo Zvolene 

     

Typ vysokej školy:  verejná vysoká škola   

  

 

Názov knižnice Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 

 pri Technickej univerzite vo Zvolene 

  

 

Poslanie knižnice: 

 

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. 
 

 

 

Sídlo knižnice T. G. Masaryka 20 

 961 02  Zvolen 

 

Riaditeľka Ing. Alena Poláčiková 

 

Vedúce oddelení Mgr. Beata Mokošová Informačné centrum 

 Mgr. Lenka Malčeková Knižničné centrum 

 

 Ing. Eva Strapcová Úsek IKT  

 

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 je akademická knižnica 

Technickej univerzity vo Zvolene a plní aj úlohy špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť lesníctva 

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

na podporu vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu na Technickej univerzite vo Zvolene, 

používateľom poskytuje knižnično-informačné služby a v rámci svojho postavenia a špecializácie 

zabezpečuje aj plnenie úloh nad rámec univerzity.   
 

Významnými podujatiami, ktoré sa konali v rámci vedecko-odborných podujatí v Slovenskej lesníckej 

a drevárskej knižnici v roku 2016, boli najmä: 
 

VIII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine Aktuálne trendy v starostlivosti o krajinu, 

organizovaný v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorý sa konal 12. apríla 2016.   
 

Aktivity a podujatia konané v priestoroch Informačno-vedeckého centra SLDK počas 17. ročníka Týždňa 

slovenských knižníc, v dňoch 1. –6. marca 2016.   
   

Ďalšími odbornými podujatiami, ktoré sa konali pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016  

v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, boli výstava zahraničnej odbornej knižnej literatúry 

Literatúra – výskum – poznanie – veda, spoločnosti SLOVART G.T.G. Bratislava, IV. ročník a odborný 

seminár Predmety priemyselnoprávnej ochrany a vyhľadávanie v databázach priemyselnoprávnych 

informácií, organizovaný v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, ktorý sa 

konal 8.movembra 2016, prednášateľkou seminára bola Ing. Lucia Bocková.  
 

V priebehu roka 2016 sa v Informačno-vedeckom centre SLDK uskutočnili aj ďalšie odborné prednášky, 

semináre, odborné prezentácie k využívaniu elektronických informačných zdrojov, zabezpečované 

odbornými lektormi; seminár Journal and Higly Cited Data a novinky na platforme WoS, pani Enikó Tóth 

Szász, Thomson Reuters, prednáška Alternatívne metriky pre sledovanie odozvy na publikačnú činnosť,  

Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava a ďalšie odborné podujatia. 

 

Sprístupnenie Citačného manažéra Citace PRO - novej služby pre študentov a doktorandov Technickej 

univerzity vo Zvolene, ktorý umožňuje vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií.  

Citačný manažér Citace PRO umožňuje  automatické generovanie citácií podľa rôznych citačných štýlov, 

importy z katalógov a databáz, správu citácií, spolupracuje s textovým editorom - umožňuje automatické 

vytváranie odkazov priamo v používanom textovom editore. 

 

V rámci informačného vzdelávania SLDK zabezpečovala informačné semináre zamerané na zlepšenie 

kompetencií študentov a doktorandov TUZVO v oblasti vyhľadávania a využívania informácií, 

informačné semináre SAIA o štipendijných programoch a možnostiach štúdia v zahraničí.  
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1 Úlohy akademickej knižnice 

 

 

Úlohy akademickej knižnice v zmysle Zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach 
 

Akademická knižnica je knižnica vysokej školy a fakulty, ktorá v rámci svojho zamerania a špecializácie 

- je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom;  

- dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond;  

- uchováva a bibliograficky registruje záverečné práce a kvalifikačné práce; 

- je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti a pracoviskom evidencie umeleckej činnosti podľa 

osobitného predpisu; 

- poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, 

študentom aj iným používateľom; 

- zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc;  

- je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby;  

- zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov; 

- plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice. 

 
Úlohy SLDK 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (SLDK) je akademická knižnica Technickej univerzity 

vo Zvolene (TU vo Zvolene) a v zmysle Zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach plní aj 

úlohy špecializovanej vedeckej knižnice.   

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica získava, uchováva a sprístupňuje dokumenty z oblasti 

lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentálnej a výrobnej techniky a im príbuzných odborov.  
 

SLDK sa ako celouniverzitné pracovisko podieľa na informačnom zabezpečení výučby 

a vedeckovýskumnej činnosti Technickej univerzity vo Zvolene, podporuje výchovno-vzdelávací 

proces, ponúka podnetné prostredie pre svojich používateľov; v rámci svojej špecializácie na oblasť 

lesníctva a drevárstva zabezpečuje aj činnosti nad rámec pôsobnosti univerzity. 
 

SLDK je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím 

pracoviskom univerzity, zabezpečuje registráciu publikačnej činnosti a ohlasov, plní úlohu garanta 

a kontaktného pracoviska medzi univerzitou a Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti 

a Centrálnym registrom umeleckej činnosti. 
 
 

Prioritné úlohy SLDK: 
 

- 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 a ohlasov pracovníkov TU vo Zvolene, participácia na tvorbe 

 celoslovenskej databázy Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti CREPČ, CREUČ;  

- zabezpečovanie a poskytovanie odborných knižnično-informačných služieb študentom, 

doktorandom, pracovníkom TU vo Zvolene a ostatným používateľom knižnice; 

- sprístupnenie online katalógu knižnice IPAC prostredníctvom www stránky SLDK;  

- zabezpečovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom, prístupným v sieti TUZVO  

a vzdialeného prístupu prostredníctvom online katalógu;  
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- rozširovanie možností prístupu k externým elektronickým informačným zdrojom a plným 

textom prostredníctvom internetu;  

- informačné vzdelávanie študentov a doktorandov Technickej univerzity, ďalších používateľov 

knižnice;  

- zabezpečovanie vedecko-odborných podujatí, prezentácií elektronických informačných zdrojov;  

- projektová činnosť - získavanie finančných prostriedkov z dotačného systému Fondu                 

na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR;  

- 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. 

 

 

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. Fond knižnice k 31. 12. 2016  obsahoval 372 724 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 2016 uskutočňovala priebežnú aktualizáciu a doplňovanie knižničných fondov. 

V procese akvizície odbornej knižnej, periodickej, normalizačnej literatúry a elektronických 

informačných zdrojov SLDK vychádzala z informačných požiadaviek a potrieb jednotlivých kategórií 

používateľov, spolupracovala s pedagogickými a vedeckovýskumnými pracovníkmi Technickej 

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

Doplňovanie knižničného fondu bolo realizované kúpou, výmenou a darmi. SLDK v priebehu roka 

2016 realizovala nákup knižničného fondu v celkovej hodnote 49 834 €, z toho na nákup odbornej 

knižnej literatúry, periodík a elektronických informačných zdrojov z rozpočtu Technickej univerzity 

vyčerpala spolu 35 276,33 €. Do fondu SLDK bolo celkovo zakúpených a elektronicky spracovaných 

489 knižničných jednotiek (kn. j.), v hodnote 18 354,91€, z toho 161 kn. j. pre čiastkové knižnice 

TU vo Zvolene v hodnote  9 200,15 €.    
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Z rozpočtu TU vo Zvolene na nákup odbornej knižnej literatúry evidovanej v SLDK bolo čerpaných   

6 332,76 € t.j. 328 kn. j., na odbornú periodickú, legislatívnu literatúru a elektronické informačné 

zdroje bolo čerpaných spolu 28 604,47 €, na normy 330,10 €. Ďalšie finančné prostriedky na nákup 

literatúry v celkovej hodnote 14 566,67 € boli získané z mimorozpočtových zdrojov (FPU, granty       

TU vo Zvolene). Z grantu Fondu na podporu umenia vo výške  6 000 Eur na nákup odbornej 

literatúry bolo v roku 2016 vyčerpaných 2 822 EUR.   
 

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

akvizíciu kníh, periodík, normalizačnej literatúry a ich spracovanie v systéme ARL v celkovej hodnote 

11 744,67 € (161 kn. j., normy a odborné periodiká v hodnote 2 544,52 €). 
 

Tabuľka č. 1 uvádza nákup knižnej literatúry v závislosti na zdroji financovania. 
 

Tab. č. 1 Nákup knižnej literatúry - rozpočet TU vo Zvolene, mimorozpočtové zdroje  
 

Rok  Financie v (€) 

Rozpočet  

TU 

Knižničné 

jednotky /kúpa 

rozpočet TU 

Mimorozpočtové zdroje Knižničné 

jednotky 

kúpa spolu: 

Granty v (€) 

 

Knižničné jednotky 

 kúpa /granty  

 

2016 

 

 

6 332,76 

 

328 

FPU                                 2 822 

Granty TU                   11 744,67 

(Čiastkové knižnice TU)                   

 

                              161 

 

                 489  

 

2015 

 

 

 5 818,11 

 

686 

 

MK SR                            4 500  

Granty TU                   17 642,42   

(Čiastkové knižnice TU) 

283 

363 

 

 

1 332 

 

2014 

    
  6 510,20 

 

377 

MK SR                            4 000  

Granty TU                   29 439,67  

(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 

 
2.2 Akvizícia odbornej periodickej a normalizačnej literatúry 
 

Nákup periodík, normalizačnej literatúry a elektronických informačných zdrojov v roku 2016 bol 

realizovaný v celkovej výške 31 479,09 €, z toho, z prostriedkov rozpočtu TU vo Zvolene bolo 

čerpaných  28 934,57 €.            

 

Náklady na nákup literatúry pre potreby pracovísk univerzity činili 604,36 €, z grantov 

TU vo Zvolene  bola zakúpená periodická literatúra vo výške 2 316,99 €, normy vo výške  227,53 €.      

 
Tab. č. 2 Nákup periodickej literatúry pre pracoviská univerzity - printové a e-zdroje  
 

Rok odberu                                  Financie                                           v (€) 

2016 604,36 

2015 483,58   

2014                                             553,86    

2013   939,33 

2012                          1 055,53 
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Rekapitulácia nákladov: 
 

Nákup knižničného fondu v celkovej hodnote:  49 834 €                              

             z toho z rozpočtu TU celkovo vyčerpaných:   35 276,33 €                         
 

Špecifické výdavky účelovo pridelené z MŠVVaŠ SR na rok 2016 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:          6 332,76 €            

odborné periodiká, elektronické informačné zdroje, normy:             28 934,57 €                 

z toho: literatúra pre pracoviská školy (legislatívna, ekonomická)          604,36 €             

Z mimorozpočtových zdrojov, na akvizíciu odbornej literatúry, boli získané finančné prostriedky 

v celkovej hodnote 14 566,67 € (z prideleného grantu FPU na rok 2016 v hodnote 6 000 €, bolo v roku 

2016 vyčerpaných 2 822 €, grant bude ukončený v roku 2017 a dočerpané finančné prostriedky;  

projekty a granty TU v hodnote 11 744,67€). 

 

 
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 2016 SLDK prostredníctvom výmeny publikácií získala 42 titulov odborných periodík a 61  

knižných a elektronických dokumentov. 

  
 

   Získané dokumenty:  

 

 Periodiká:  42 titulov (12 slovenských, 30 zahraničných) 

   

 Knižné a elektronické dokumenty:  61 kn. j. (12 slovenských, 49 zahraničných) 
 

 

Tab. č. 3 Počet titulov periodík podľa spôsobu nadobudnutia 
 

Rok odberu Kúpa Výmena Dar 

2016 108 42 30 

2015 106 55 23 

2014 112 54 29 

2013 116 59  32 

2012 123 65 31 
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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 zabezpečovať online prístup k plnotextovým elektronickým 

informačným zdrojom a neustále rozširovať možnosti prístupu k EIZ. 

Úsek akvizície periodík a EIZ priebežne monitoruje možnosti skúšobného i trvalého prístupu 

k novým externým elektronickým informačným zdrojom (EEIZ). 
 

V roku 2016 boli zabezpečené prístupy do elektronických informačných zdrojov: 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica zabezpečovala online prístup k EIZ na platforme WEB          

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

Medline, Wiley Online Library, ProQuest, Knovel, ScienceDirect, SCOPUS, SPRINGER Link. 
 

CAB Abstracts, JSTOR Botany&Ecology Collection, čiastočne boli prístupné časopisy EMERALD, 

kolekcia e-časopisov Management Journals 120, EBSCO host, hradené na národnej úrovni Slovenskou 

národnou knižnicou v Martine. 
 

SLDK v roku 2016, aj po ukončení národného projektu EÚ Informácie pre inovácie, využívala vzdialený 

prístup k databázam prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA a online  prístup k databáze 

GALE Military & Intelligence Database. 
 

Príloha 3 uvádza prehľad dostupných zdrojov pre používateľov SLDK v roku 2016 v rámci TUZVO. 

Štatistiky využívania  elektronických informačných zdrojov sú uvedené v Prílohe 4. 
 

SLDK v priebehu roka 2016 ponuku elektronických informačných zdrojov priebežne aktualizovala 

a dopĺňala aj dočasnými bezplatnými vstupmi do databáz. 

 

Tab. č. 4 Ponuka dočasných bezplatných prístupov pre SLDK a Technickú univerzitu vo Zvolene 

v roku 2016 a usmernenia k licencovaným EIZ 

 
 

Ponuka dočasne dostupných databáz a usmernenia k licencovaným zdrojom 
Termín zverejnenia 

oznamu v sieti TUZVO 

Články z oblasti Engineering, Computer Science & Technology z vydavateľstva Taylor & 
Francis, ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetrik v roku 2015 

18.01.2016 

Ponuka novej platformy Journal and Highly Cited Data, na ktorej sa zlúčili dva produkty – 
Journal Citation Reports a Essential Science Indicators. 

08.02.2016 

Prístup k časopiseckej kolekcii BioOne Complete - 191 časopisov z oblasti biologických 
a ekologických vied 

22.03.2016 

Prístup k e-knihám Cambridge Books Online 05.04.2016 

Prístup k voľne dostupným video článkom a protokolom z prvého recenzovaného 
vedeckého video časopisu JoVE (Journal of Visualized Experiments) 

18.04.2016 

Prístup do citačného manažéra Citace PRO – nadstavbového nástroja generátora citácií 
Citace.com 

12.07.2016 

Ponuka vydavateľstva Springer k vybraným vedeckým článkom ako i k vybraným 
kapitolám publikácií z oblasti vzdelávania, ktoré mali počas rokov 2015 a 2016 najvyšší 
počet stiahnutí (podľa prieskumov Bookmetrix) 

25.10.2016 

Ponuka vydavateľstva Royal Society Publishing k celému obsahu svojich časopisov 
z oblasti matematiky, informatiky, chémie, environmentálnych vied, materiálových vied   
a biomedicíny v rámci 9. International Open Access Week 

26.10.2016 

Ponuka webinárov od spoločnosti Elsevier  - databázy Reaxys, Scopus a ScienceDirect 08.11.2016 

Prístup do databázy IUPAC Standards Online a databázy Nano Online: Physics, 
Chemistry and Materials Science at the Nanoscale 

15.11.2016 

Ponuka webinárov spoločnosti Clarivate Analytics – WOS, JHCD, JCR, ESI 05.12.2016 

 



9 

 

Tab. č. 5 Prehľad elektronických informačných zdrojov prístupných pre SLDK  

 a Technickú univerzitu vo Zvolene v roku 2016 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 
Technickej univerzity vo Zvolene  

JSTOR 
Ecology&Botany Collection 

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

 
z celouniverzitných zdrojov  
Technickej univerzity vo Zvolene 

EBSCO 

 

plnotextové časopisy, noviny, správy, 
príručky a knihy 

hradené na národnej úrovni 
Slovenská národná knižnica Martin  

 
Projekt NISPEZ  
 

 

Databázy prístupné 
aj po ukončení projektu NISPEZ  

Prístupné aj po ukončení  národného  
projektu EÚ prostredníctvom CVTI SR 
– TU vo Zvolene partner projektu  

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, fyzika,  
matematika, 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  

 

  

 

 

vzdialený prístup k elektronickým knihám,  
príručkám, encyklopédiám prostredníctvom  
vyhľadávacieho nástroja NAVIGA 

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 elektronických informačných zdrojov 

prístupných pre TUZVO prostredníctvom SLDK za uvedené časové obdobie a zdroja úhrady. 
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2.5 Bibliografická registrácia publikačnej činnosti 

 

SLDK priebežne zabezpečuje bibliografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti a ohlasov 

pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene v knižnično-informačnom systéme ARL v zmysle 

platnej legislatívy, Zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach, Vyhlášky 456/2012 Z. z. MŠVVaŠ SR 

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti, Metodických pokynov CREPČ / CREUČ pre vykazovacie obdobie 2015 a 2016, 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 publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA SLDK); publikačná činnosť pracovníkov 

Technickej univerzity vo Zvolene je prístupná aj prostredníctvom univerzitného informačného 

systému (UIS), zdieľaním Databázy publikačnej činnosti pracovníkov TU vo Zvolene v UIS a KIS 

ARL. 
 

Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov 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.   

 
 

Export záznamov EPCA do CREPČ 
 

Registrované záznamy z databázy EPCA SLDK boli v roku 2016 exportované do Centrálneho registra 

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

v zmysle Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 a 2016 a usmernení Odboru 

pre hodnotenie vedy Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. 
 

Vykazovacie obdobie 2015 v zmysle Metodických pokynov CREPČ trvalo od 1.4. 2015 - 31.3. 2016, 

záznamy EPCA v roku 2016 boli exportovane v 4 dávkach (28.1., 24.2., 1.4.); posledná dávka (24.6.2016 

po opravách) s rokom vykazovania 2015 obsahovala 1 213 záznamov, z toho 1 020 záznamov 

vykazovaných - sledované kategórie.  

 

Vykazovacie obdobie 2016 sa začalo exportovať v júni 2016 a do konca roka boli do CREPČ vykonané 

4 exporty (29.6., 29.9, 27.10. a 24.11.2016). Posledný export obsahoval 602 záznamov, z toho 535 

vykazovaných. Export 26.1 2017 obsahoval (870/772 zázn.). 

 

Údaje za vykazovacie obdobie 2015 a 2016 uvádza Príloha 2.   
 

Do CREPČ boli v roku 2016 uploadované vo formáte PDF aj skeny častí 43 dokumentov potrebných 

na posúdenie sledovaných kategórií.  
 

 
 

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, 

http://www.crepc.sk/
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zborníkov z vedeckých a odborných konferencií. SLDK priebežne buduje Databázu publikačnej 

činnosti a ohlasov pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene (EPCA SLDK).   
 

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

sú dôležitým informačným zdrojom pri  poskytovaní informácií študentom, doktorandom, 

pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom Technickej univerzity vo Zvolene a ostatným 

používateľom knižnice. Informácie z Databázy EPCA SLDK pracovníkov Technickej univerzity 

vo Zvolene, vrátane výstupov ohlasov, sú významným informačným zdrojom pre prezentáciu 

vedeckovýskumných a odborných aktivít Technickej univerzity vo Zvolene, účely akreditácie, 

evalvácie pracovísk a autorov, pre potreby kvalifikačného rastu pracovníkov TU vo Zvolene a iné 

hodnotenia. 

 

Tab. č. 6 Stav databáz SLDK v roku 2016  (stav  k 11.1. 2017)                                   
 
 

 
 
Názov databázy 

 

Počet záznamov 

 
Rok 2015 

 
Rok 2016 

 

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

- z toho články 
    Počet exemplárov  

 

 

215 227 
 

82 629 
 

149 709 

 

221 288  
 

84 165 
 

153 280 

 
2. Databáza EPCA  SLDK  
 

 
33 788 

 
34 940 

 
3. Databáza autorít SLDK  

 

 
130 740 

   
    133 481 

 
4. Databáza používateľov 

 

 

22 588 
 

23 144 

     
Počet záznamov v databázach spolu 
 

 

552 052 
 

566 133 
 

 
 
 

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

  
 Kategória 
ohlasov 

 
Ohlasy 

 

Počet  ohlasov 
 

Rok  2015 
 

Rok 2016 

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

 

5 144 

 

 
6 484 

2  Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch  

 Web of Science a SCOPUS 

 

1 497 

 

 
1 736 

 

3 

 

 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

 

4 069 

 

 
4 482 

 

4 

 

 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

 

16 371 

 

 
17 498 

 

8 

 

Umelecké kritiky domáce 

 

1 

 

1 

 
 Počet ohlasov v databáze EPCA SLDK celkom 
 

 
27 082 

 
30 201 

 

Komplexnejšie dopĺňanie a preberanie ohlasov z citačných databáz WOS a SCOPUS do Databázy 

publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov TU vo Zvolene SLDK realizuje od roku 2013.  
 

Štatistické údaje kategória ohlasov v databáze EPCA SLDK uvádza Tabuľka 7.  
 

Aktuálny stav registrovaných ohlasov v databáze EPCA SLDK za rok 2016 celkom: 30 201, z toho 

ohlasy v kategórií 1,2  /WOS, SCOPUS spolu 8 220 /kat. 1  / 6 484; kat. 2 / 1 736 zázn.; / v kategórii 3:  

4 482. (V rokoch 2013 –  2016 v databáze EPCA SLDK bolo celkovo registrovaných 19 940 záznamov 

ohlasov; revízia databázy EPCA SLDK s ohlasmi – v r. 2016 bolo zrevidovaných 971 záznamov  / 510 zázn. 

EPCA a 461 zázn. ohlasov). 
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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 2016 

v elektronickej forme vydávala informačný bulletin Lesnícky a Drevársky spravodajca.  

 

3 Zabezpečovanie knižnično-informačných služieb 
 

V priebehu roku 2016 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. 2016 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. 126/2015 

Z. z. 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 2010 – 2016 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

MVS 557 565 458 402 492 

MMVS 67 67 58 39 61 

SPOLU 624 632 518 441 553 
 

Tab. č. 9    Počet MVS pre používateľov iných knižníc za roky 2010 – 2016 
 

MVS 2012 2013 2015 2014 2016 

SPOLU 36 26 60 91 31 
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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.  
  
Elektronická verzia záverečných prác študentov Technickej univerzity vo Zvolene, spracovaných 

v KIS AR je sprístupnená v online katalógu IPAC od roku 2012.  

V roku 2016 bolo spracovaných a sprístupnených 1 173 záverečných prác, obhájených v roku 

2015/2016. 

 

 
3.5 Konzultačné a rešeršné služby, adresné informácie 
 

V priebehu roka 2016 boli v SLDK poskytované používateľom odborné poradenské, konzultačné 

a rešeršné služby. Konzultácie boli poskytované používateľom rôznymi formami - osobné, telefonické 

aj elektronické. 
 

SLDK v roku 2016 poskytla celkovo:  

 

1 252 rešerší, vrátane výstupov publikačnej činnosti a ohlasov z Databázy EPCA SLDK, 

z toho rešerše a bibliografie SLDK spolu 471 / 7.805 záznamov z databáz SLDK a externých 

elektronických informačných zdrojov;  
 

781 výstupov z Dazabázy publikačnej činnosti a ohlasov EPCA SLDK (389 rôznych výstupov 

publikačnej činnosti, 392 výstupov ohlasov / 20.174 zázn. ohlasov) pre potreby evaluácie, rozdelenia 

dotácie, Výročnej správy TUZVO, na základe individuálnych požiadaviek pracovníkov fakúlt, 

katedier, Referátu VVČ. 

  

 
3.6 Informačno-vedecké centrum, Samovzdelávacie jazykové centrum  
 

Informačno-vedecké centrum SLDK a Študovňa internetu umožňovali prístup k odborným 

informáciám prostredníctvom online katalógu knižnice a k externým elektronickým informačným 

zdrojom.  
 

Štatistiky využívania elektronických informačných zdrojov v roku 2016 - štatistiky prístupov 

a vyhľadávaní v databázach sú uvedené v Prílohe 4. 
 

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

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

2016 bola odborná študovňa využívaná najmä študentmi Drevárskej fakulty a Fakulty 

environmentálnej a výrobnej technicky, využívajúcimi prácu v programe CREO (ProENGINEER). 

http://www.radaeuropy.sk/
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Používatelia mali prístup aj k odborným audiovizuálnym materiálom a jazykovým kurzom 

na výučbu cudzích jazykov.  

Informačno-vedecké centrum bolo v priebehu roka 2016 využívané aj na vzdelávacie účely študentmi 

Technickej univerzity vo Zvolene. V priebehu roka 2016 sa v Informačno-vedeckom centre uskutočnili 

rôzne odborné podujatia, prednášky, semináre, prezentácie. Celkovo bolo zrealizovaných 50 

vzdelávacích a odborných podujatí, z toho 28 vzdelávacích podujatí, 4 prezentácie EIZ zabezpečené 

odbornými lektormi, 7 informačných seminárov SAIA zameraných na podporu mobilít v rámci 

Národného štipendijného programu a programu ERASMUS+. Prehľad vybraných podujatí 

organizovaných a realizovaných v Informačno-vedeckom centre SLDK v roku 2016 je uvedený 

v Prílohe 6.  
 

Študovňa internetu bola v roku 2016 využívaná študentmi vysokých škôl, pracovníkmi Technickej 

univerzity vo Zvolene a inými používateľmi.  
 

Samovzdelávacie jazykové centrum sprístupnené v SLDK v rámci celouniverzitného projektu 

Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby  cudzích jazykov na TU vo Zvolene, 

Operačného programu Vzdelávanie, je orientované na podporu výučby cudzích jazykov 

na Technickej univerzite vo Zvolene. V priebehu roku 2016 bolo priebežne využívané študentmi 

a pracovníkmi Technickej univerzity vo Zvolene. Samovzdelávacie centrum vytvára priestor 

pre individuálne štúdium cudzích jazykov, je zamerané aj na podporu nových cudzojazyčných 

študijných programov na univerzite. Ponúka cudzojazyčnú odbornú literatúru, v celkovom počte         

1 313 knižničných jednotiek. Zoznam knižničných jednotiek je prístupný na web stránke SLDK. 
 

Študovňa Publikačnej činnosti, sprístupnená od roku 2014, bola využívaná aj v roku 2016. 
 

Informačné miesto o Rade Európy v SLDK ukončilo svoju činnosť v roku 2013, následne po ukončení 

činnosti Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave.   

Podľa požiadaviek používateľov SLDK aj naďalej poskytuje informácie, vypracováva rešerše 

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

 

 
3.7 Informačné vzdelávanie 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov v zmysle 

Zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach a vnútorných dokumentov TUZVO Návrh koncepcie obsahu 

informačného vzdelávania študentov TU vo Zvolene, zdôvodnenie potreby zavedenia informačného vzdelávania 

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

2011, uznesenie 16.2.7/b. 
 

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

univerzity vo Zvolene, zamerané na zvyšovanie informačných kompetencií v oblasti využívania EIZ 

a knižnično-informačných služieb SLDK, sa konali po dohode s prodekanmi fakúlt a pedagogickými 

pracovníkmi podľa časového harmonogramu, v súlade s vyššie uvedenými schválenými materiálmi. 
 

Pre doktorandov fakúlt boli informačné semináre realizované v letnom semestri akademického roka 

2015/2016, pre študentov prvých a druhých ročníkov Bakalárskeho štúdia v zimnom semestri 

akademického roka 2016/2017. Celkovo bolo realizovaných 17 seminárov pre študentov fakúlt            

TU vo Zvolene. 
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3.8 Informácie SAIA o možnostiach štúdia v zahraničí 
 

V roku 2016 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 viedli koordinátorky akademických programov zo SAIA 

v Banskej Bystrici, Mgr. Zuzana Grochalová, v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 Mgr. 

Denisa Voskárová. Priebežne informovali študentov, doktorandov, pedagogických 

a vedeckovýskumných pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene, aj ďalších používateľov SLDK,  

študentov iných vysokých a stredných  škôl o možnostiach štúdia v zahraničí. Prehľad tém 

informačných stretnutí je uvedený v Prílohe 6. 

 
3.9 Informačné centrum globálneho vzdelávania 

 

 Informačné centrum globálneho vzdelávania - Informačný bod globálneho vzdelávania - informačná 

platforma na podporu globálneho vzdelávania študentov a pracovníkov Technickej univerzity              

vo Zvolene, v SLDK zriadené v rámci projektu SAMRS/2014/RV/1/4 Globálne vzdelávanie v súvislostiach 

Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a TUZVO, podporeného Slovak Aid, bolo využívané 

aj v roku 2016. 
 

     V rámci Informačného bodu globálneho vzdelávania bola v SLDK sprístupňovaná odborná knižná 

literatúra, e-dokumenty a iné materiály v rámci danej problematiky, boli organizované prednášky, 

odborné aktivity pre študentov a používateľov SLDK. 

 

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 Technickej univerzity 

vo Zvolene metodicky usmerňuje Mgr. Monika Lichnerová. Na katedrách a pracoviskách TUZVO  

bolo k 31.12.2016 celkom 43 čiastkových knižníc. 

 

Reorganizáciou katedier Lesníckej fakulty Katedry ochrany lesa a poľovníctva sa reorganizovala 

aj čiastková knižnica pod hlavičkou novej Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri. Časť 

knižničného fondu bola predislokovaná na novú čiastkovú knižnicu Katedry integrovanej ochrany 

lesa a krajiny Lesníckej fakulty. Na presune kníh sa bude pokračovať aj v roku 2017. 

 

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. 
 

Podrobnejšie informácie o výpožičnom procese Čiastkových knižníc v roku 2016 uvádza Príloha 5. 

 
4 Projektová činnosť 
 

SLDK v roku 2016 aktívne pokračovala v projektovej činnosti. Z mimorozpočtových zdrojov, 

z dotačných prostriedkov Fondu na podporu umenia (FPU), SLDK získala finančné prostriedky 

na riešenie dvoch grantov v celkovej  hodnote 7 500 EUR.        
 

Riešené a podané projekty v roku 2016 
 

Kvalita a kontinuita v podpore vzdelávania a vedy (175. výročie úmrtia Jozefa Dekreta Matejovie) 
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Poskytnutá dotácia: 6 000,- €  - projekt zameraný na podporu akvizičnej činnosti. 
 

Z dotačných prostriedkov FPU boli v SLDK k 31.12. 2016 zakúpené knihy v hodnote 2 822 €.  

Realizácia projektu v zmysle Dodatku Zmluvy o poskytnutí dotácie bude ukončená k 17.4. 2017, 

projekt bude vyúčtovaný k 31. 5. 2017. 

Knihy budú spracované v roku 2017 po vyčerpaní dotácie a vykázané za rok 2017. 
 

Rozšírenie literatúry vo voľnom výbere pre používateľov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice 

Poskytnutá dotácia: 1 500,- €  - projekt zameraný na skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice.   

 

Realizácia projektu v zmysle Dodatku Zmluvy o poskytnutí dotácie bude ukončená k 17.4. 2017, 

projekt bude vyúčtovaný k 31. 5. 2017. 
 

 

V rámci projektu Globálne vzdelávanie v súvislostiach bol v SLDK zriadený Informačný bod globálneho 

vzdelávania - informačná platforma pre študentov a pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene, 

študentov Sokratovho inštitútu a ďalších používateľov knižnice a celoživotného vzdelávania                

v najširšom kontexte.  

 

Projektové aktivity pokračujú participáciou SLDK na riešení projektu Fakulty ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene  a CEEV Živica Akademici aktívne a prakticky. 

 

Zoznam realizovaných a podaných projektov v priebehu roka 2016, je uvedený v Prílohe 7, prehľad 

projektovej činnosti v rokoch 2007-2016 je uvedený v Prílohe 8. 

 

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja 

NAVIGA bol zabezpečený aj v roku 2016, 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. 
 

 

Aktivity realizované v Informačno-vedeckom centre v roku 2016 sú uvedené v Prílohe 6.  

 
 Prístup k elektronickým informačným zdrojom                
 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene aj po ukončení národného 

projektu NISPEZ mala v roku 2016 prístup k 11 elektronickým informačným zdrojom, charakteristika 

EIZ je uvedená v Prílohe 3.  

 

V roku 2016, v nezmenenej forme, pokračoval prístup k externým elektronickým informačným 

zdrojom - databázam Web of Science, SCOPUS, ProQuest Central (vrátane kolekcie e-kníh Ebrary), 

Knovel, Science Direct, SPRINGER Link, Wiley Online Library; prístupný bol aj vyhľadávací nástroj 

SUMMON 2.0, ktorý umožňuje vyhľadávanie nad viacerými odbornými informačnými zdrojmi.  

Zabezpečený bol aj prístup do databáz JSTOR Ecology&Botany Collection a CAB Abstracts, hradený 

z prostriedkov TUZVO a prístup k národnej licencii EBSCO.  
 

 

Pre pracovníkov a študentov TUZVO boli v roku 2016 realizované odborné prednášky k databázam 

WEB of SIENCE, ProQuest, Knovel, odborní lektori: Enikó Tóth Szász, Thomson Reuters                         

a Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava.   
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5 Informačno-komunikačné technológie 
 

 

Správa siete a výpočtovej techniky, ARL a RFID   
 

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. 
 

Pracovníci Úseku IKT / Referátu automatizácie zabezpečovali optimálny chod informačného systému 

a bezporuchový chod výpočtovej techniky.  

 

Počas roka 2016 bola vykonaná výmena zastaraných pracovných staníc. Vymenili sa všetky 

rešeršovacie PC pre verejnosť (13 ks OPAC staníc), 3 služobné PC v študovniach a jedna pracovná 

stanica pri výpožičnom pulte. 

S firmou Cosmotron boli počas roka riešené problémy s ARL, podľa možností, čo najpromptnejšie.             

Ku krátkodobému prerušeniu fungovania systému ARL došlo raz, z dôvodu poruchy 

u prevádzkovateľa internetu v centrálnom úložisku dát ARL. 

 

V priebehu roka 2016 bol realizovaný upgrade systému, ktorý riešil rozšírenie funkcionalít systému 

v oblasti EPCA, výpožičiek, správy seriálov, vyraďovania a užívateľského nastavovania klienta. 

 

UIS a ARL 

Počas roka 2016 pokračovala intenzívna spolupráci SLDK s CIT v riešení úlohy vzájomného zdieľania 

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

Aj napriek tomu, že koncom roka 2013 bola spustená úplná synchronizácia databáz publikačnej 

činnosti prostredníctvom webovej služby, priebežne aj v roku 2016 stále dochádzalo k odstraňovaniu 

nedostatkov. Vyskytujú sa problémy najmä so zobrazovaním publikácií na strane UIS. 
 

 

Grafické práce  
 

Činnosť Referátu automatizácie spočívala aj v grafických návrhoch všetkých informačných materiálov  

SLDK, pracovník referátu participuje na inštaláciách výstav v priestoroch knižnice.                                                                        

Referát zabezpečoval technickú podporu všetkým podujatiam, ktoré boli organizované v Informačno-

vedeckom centre.   
 
Spolupráca s knižnicami a inštitúciami 
 

Pracovníci Referátu v priebehu roka 2016 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. 
 

Pracovníčka Referátu automatizácie v roku 2016 aktívne pracovala ako členka pracovnej skupiny       

pre vývoj CREPČ2, ktorú zastrešovalo CVTI SR v Bratislave. 
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6 Marketingová činnosť  
 

PR knižnično-informačných služieb, marketingové činnosti SLDK, sa uskutočňovali rôznymi 

formami, najmä prostredníctvom domovskej stránky knižnice, formou prednášok, prezentácií, 

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

konzultáciami a rozhovormi.  
 

Marketingové aktivity sa týkali zviditeľňovania SLDK aj prostredníctvom vedecko-odborných 

podujatí, prezentácií externých elektronických informačných zdrojov organizovaných v priebehu roka 

2016 v Informačno-vedeckom centre SLDK zverejňovaním aktuálnych oznamov v sieti TUZVO.  

 
 

 

6.1    Web stránka SLDK  
 

V priebehu roku 2016 bola domovská stránka SLDK pravidelne aktualizovaná, boli dopĺňané nové 

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

Na stránke boli priebežne zverejňované informácie o prístupoch do externých elektronických 

informačných zdrojov aj o aktuálnych dočasných skúšobných prístupoch do jednotlivých databáz. 
 

V súlade s požiadavkami TU vo Zvolene na pripravované nové web sídlo Technickej univerzity, bola 

v roku 2016 na základe vykonanej analýzy domovskej stránky SLDK, nových potrieb zo strany 

knižnice, univerzity i používateľov, ako aj informácií o nových trendoch získaných z prieskumu 

webových stránok  iných knižníc a knižnično‐informačných inštitúcií, navrhnutá nová štruktúra web 

stránky SLDK. 
 

Štatistika návštevnosti domovskej stránky SLDK v roku 2016: 79 410  vstupov. 
 

SLDK aj v roku 2016 sprostredkovávala elektronickú komunikáciu s používateľmi prostredníctvom 

služby Spýtajte sa knižnice a naďalej sprístupňovala stránku knižnice na sociálnej sieti facebook, 

sprístupňovanú od roku 2011.  

 
 

6.2 Týždeň slovenských knižníc 
 Týždeň vedy a techniky na Slovensku 

  

17. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, organizovaný Slovenskou 

asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov, sa konal v dňoch 1. – 6. marca 2016 

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 29. februára 2016 v Štátnej 

vedeckej knižnici v Banskej Bystrici za účasti zástupcov knihovníckych profesijných združení, 

magistrátu mesta Banská Bystrica, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Ambasádorom 

Týždňa slovenských knižníc 2016 bol Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla. 
 

Počas Týždňa slovenských knižníc sa v SLDK uskutočnili odborné podujatia: 
 

Informačný seminár SAIA pod názvom Národný štipendijný program, ktorý viedli Mgr. Silvia 

Kotuličová a Mgr. Lukáš Marcin zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry z Bratislavy, sa 

konal 1. marca 2016. 
 

Prednáška Írsko - zelený ostrov, doc. Ing. Margity Jančovej, CSc. z Lesníckej fakulty Technickej 

univerzity vo Zvolene, sa konala 2. marca 2016. 
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Odborný seminár Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste, Mgr. Ladislava Svršeka       

z Albertina icome, Bratislava, sa konal 3. marca 2016. 
  

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

poskytované odborné konzultácie o možnostiach využívania knižnično-informačných služieb, 50% 

zľava pri registrácii a prolongácii čitateľských preukazov a odpustenie poplatkov za upomienky         

pri návrate literatúry.  

 

Výstava výtvarných prác výtvarníka Igora Dudu pod názvom Apokryfy, ktorej vernisáž sa mala konať 

počas TSK, z dôvodu choroby bola prístupná od 6. apríla –  31. mája 2016.  

 

12. apríla 2016 sa konal VIII. ročník Informačného dňa k implementácii Európskeho dohovoru 

o krajine pod názvom Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu, organizovaný v spolupráci s Fakultou 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a Slovenskou agentúrou životného 

prostredia v Banskej Bystrici. 
 

 

Odborné podujatia v SLDK počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016, 7.- 13. novembra 2016  
 

Výstava odbornej knižnej literatúry pod názvom Literatúra-Výskum-Poznanie-Veda spoločnosti Slovart 

G.T.G. Bratislava sa konala 2. - 3. novembra 2016 vo vestibule hlavnej budovy TU vo Zvolene. 
  

Prednáška Predmety priemyselnoprávnej ochrany a vyhľadávanie v databázach priemyselnoprávnych 

informácií pre študentov a pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene s ukážkami vyhľadávania 

v databázach Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici sa konala 8. novembra 2016         

v Informačno-vedeckom centre SLDK. 

Prednášajúci:  Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica. 

  

Seminár SAIA Mobilita do zahraničia: krok za krokom, sa konal 10. novembra 2016 v Informačno-

vedeckom centre SLDK. 
 
 

6.3 Spolupráca s knižnicami a inštitúciami 
 

SLDK v priebehu roka 2016 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; Slovenskou akadémiou 

vied, Ústavom ekológie lesa vo Zvolene, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Úradom 

priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, nadáciami, spolkami a neziskovými organizáciami 

a ďalšími domácimi a zahraničnými inštitúciami.  
 

SLDK aktívne spolupracovala s Centrom vedecko-technických informácii SR v Bratislave, 

s Agroinštitútom v Nitre, š.p. na tvorbe databázy AGRIS, spolupracovala so Slovenskou národnou 

knižnicou v Martine a bibliografickými oddeleniami iných knižníc. 
 

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

a zahraničnými inštitúciami pokračovala aj v priebehu roku 2016. 
 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK), 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. 

Pracovníci SLDK sú členmi Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, aktívne pracujú v rámci jej 

Krajskej pobočky. 
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SLDK aktívne spolupracovala aj so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou v Banskej 

Bystrici (SAIA).   
 

SLDK spolupracuje v oblasti získavania odbornej literatúry prostredníctvom medzinárodnej výmeny  

s výmennými partnermi - knižnicami a inštitúciami z rôznych krajín.   
 
 
 

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 v roku 2016 pre potreby čiastkových knižníc TU prispeli sumou          

11 744,67 € na zakúpenie knižnej, periodickej a normalizačnej literatúry.  
 

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

 

 7 Ostatné činnosti knižnice  
 

7.1  Revízia knižničného fondu   

 

SLDK zabezpečuje ochranu knižničného fondu v zmysle zákona č. 126/2015 o knižniciach. 

Z knižničného fondu SLDK bolo revidovaných a fyzicky vyradených celkom 960 knižničných 

jednotiek. 
 

V roku 2016 boli zrevidované prírastkové zoznamy Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie 

Drevárskej fakulty a v nich celkom 1 010 zapísaných knižničných jednotiek. Zápisnica 

s odporúčaniami a návrhmi na opatrenie bola čiastkovej knižnici odovzdaná 16.11.2016. 
 

Prírastkové zoznamy boli zrevidované i čiastkovej knižnici Katedry prírodného prostredia Lesníckej 

fakulty s celkom 2 791 zapísaných knižničných jednotiek. Zápisnica s podrobnými zisteniami 

a odporúčaniami bola odovzdaná 24.6.2016. 
 

Rovnako bolo zrevidovaných celkom 198 evidovaných knižničných jednotiek čiastkovej knižnice 

Katedry pestovania lesa Lesníckej fakulty. Zápisnica z revízie prírastkového zoznamu s podrobnými 

zisteniami a odporúčaniami bola odovzdaná 25.4.2016.    
 

So vznikom Katedry drevených stavieb Drevárskej fakulty v roku 2015 a predislokovaní časti 

knižničného fondu čiastkovej knižnice Katedry nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty 

pokračovala v roku 2016 a bola dokončená aj ich revízia výpožičnej evidencie a zoznamu kníh celkom 

124 knižničných jednotiek. Zápisnica bola odovzdaná obidvom čiastkovým knižniciam 26.4.2016.  
 

Revízia fyzického fondu celkom 152 knižničných jednotiek Katedry plánovania a tvorby krajiny 

Fakulty ekológie a environmentalistiky bola ukončená tiež v roku 2016. Zápisnica bola odovzdaná 

čiastkovej knižnici 27.10.2016. 
 

V roku 2016 bola ukončená aj revízia fyzického fondu čiastkovej knižnice Katedry mechanickej 

technológie dreva Drevárskej fakulty. Zrevidovaných bolo celkom 1 286 evidovaných knižničných 

jednotiek. Zápisnica s výsledkami revízie a odporúčaniami bola čiastkovej knižnici odovzdaná 

8.2.2017. 
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7.2 Reprografické služby a kníhviazačské práce 
 

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

2016 poskytované reprografické služby za úhradu, podľa Aktuálneho cenníka platených služieb 

SLDK  v  súlade  s  platnou legislatívou o ochrane autorských  práv, zákonom č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon.   

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 dlhodobého hmotného a drobného hmotného majetku nebola na TU vo Zvolene v roku 

2016 realizovaná. 
 

Inventarizácia nehmotného majetku za rok 2016 bola realizovaná v zmysle Príkazného listu rektora 

TU vo Zvolene na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, č. R-8893/2016-EO, z dňa 17. 10. 

2016, v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Zb. § 29, ods. 3.  

Inventarizáciu dlhodobého a drobného nehmotného majetku - Software za celouniverzitné pracoviská 

v rámci TUZVO vykonala inventarizačná komisia v zložení: Ing. Ján Kíšik, predseda, členovia:          

Ing. Iveta Kíšiková, Mgr. Svetlana Hanzélyová, Mgr. Beáta Mokošová. Inventarizácia bola realizovaná 

v dňoch od 9-17. 01. 2017. Osoba zodpovedná za inventarizáciu v SLDK pani Daniela Jablonská. 

Inventarizačná komisia nezistila žiadne nedostatky, stav nehmotného majetku SLDK je v poriadku. 
 

Kontrolná činnosť   

V rámci Plánu kontrolnej činnosti TU vo Zvolene na rok 2016, schváleného v Kolégiu rektora dňa 29. 

februára 2016, bola v SLDK realizovaná Kontrola dodržiavania vnútorných predpisov 

o bibliografickej registrácii na TU, vykonaná v mesiacoch apríl - jún 2016.   
 

Na základe záverov z Kontroly dodržiavania vnútorných predpisov o bibliografickej registrácii           

na TU, uvedených v Protokole o výsledku kontroly, z dňa 20. 5. 2016 a prijatých opatrení                     

na odstránenie nedostatkov, bola v SLDK v dňoch 21-28. 11. 2016 vykonaná priebežná kontrola 

dodržiavania vnútorných predpisov o bibliografickej registrácii a kategorizácií publikačnej činnosti      

na TU vo Zvolene, za účelom zistenia  reálneho stavu dodávania Sprievodných (Všeobecných 

formulárov SLDK) a ich kompletnosti pri preberaní podkladov na registráciu publikačnej činnosti        

v SLDK.  
 

Funkčné kontroly v SLDK boli vykonávané v súlade s Plánom funkčných kontrol SLDK na rok 2016, 

ktorý bol vyhodnotený a zaslaný na úsek Hlavného kontrolóra TU vo Zvolene. 

 

 

8 Ľudské zdroje 
 

Činnosť knižnice, knižnično-informačné a prevádzkové služby v priebehu roka 2016 zabezpečovalo 

23 zamestnancov SLDK, stav k 31. 12. 2016. Stav zamestnancov SLDK uvádza Príloha 10. 
 

Počet zamestnancov SLDK, stav k 31. 12. 2013, 28; v roku 2014 v súlade s prijatými racionalizačnými 

opatreniami s cieľom zefektívnenia organizačnej štruktúry pracovných miest na TU vo Zvolene 

a schválenou systemizáciou na rok 2014, stav pracovníkov SLDK klesol na 25; po systemizácii 

pracovných miest k 31.3. 2015 stav zamestnancov SLDK bol 23, stav zamestnancov k 31.12. 2016 bol 

nezmenený (1 PM - materská dovolenka). 

 

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov: vysokoškolské vzdelanie:  14 

úplné stredné odborné vzdelanie:                                7 

stredné odborné a základné vzdelanie:                              2 

http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/sluzby/aktualny_cennik_sluzieb_sldk/aktualny_cennik_sluzieb_sldk.html
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9 Semináre, konferencie - vzdelávanie pracovníkov  
 

Odborné a pracovné semináre, konferencie, školenia a porady v roku 2016, na ktorých sa zúčastňovali 

pracovníci SLDK:  
 

 

január Zasadnutie Správnej rady SAK, Krajská knižnica v Žiline 

február Zasadnutie Správnej rady SAK, Valné zhromaždenie SAK, SNK Martin   

február Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc, ŠVK Banská Bystrica 

marec Školenie Katalogizačné pravidlá RDA, popis kníh, SNK Martin 

marec  Stretnutie pracovnej skupiny pre informačné vzdelávanie, Ústredná knižnica UK 

Bratislava   

apríl  Seminár Open Access v Horizonte 2020, CVTI SR Bratislava 

 apríl  Aktuálne trendy v starostlivosti o krajinu, Informačný deň EDoK, VIII. ročník, Slovenská 

lesnícka a drevárska knižnica, FEE TU vo Zvolene, SAŽP Banská Bystrica 

apríl Seminár Elektronické knihy v knižnici, SNK Martin 

apríl Seminár akademických knižníc Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania, 

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava 

máj Deň regionálnej bibliografie, SNK Martin 

máj Školenie Katalogizačné pravidlá RDA, tvorba personálnych autorít, SNK Martin 

máj   Projekt LADDER, Stretnutie Focus Group (stretnutie expertov v oblasti rozvojového a  

  globálneho vzdelávania), Únia miest Slovenska, Bratislava 

máj Konferencia Krajina – človek – kultúra – 20. ročník, SAŽP Banská Bystrica   

máj Prednáška Citujeme s Citace.com, Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica  

máj Medzinárodná konferencia INFÓRUM 2016, VŠE Praha 

jún Seminár RDA Úvod pre knižnice začínajúce s RDA, UMB Banská Bystrica 

jún Národní seminář informačního vzdělávání (NASIV), informačné vzdelávanie                       

v knižniciach v krajinách V4, Masarykova univerzita, Brno  

jún Zasadnutie Správnej rady SAK, Krajská knižnica v Žiline 

jún  Zasadnutie Národnej komisie pre služby, Katolícka univerzita, Ružomberok 

jún  Pracovné stretnutie k vývoju online databázy CREPČ 2, CVTI SR Bratislava 

september Seminár 70. výročie Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre, SlPK Nitra  

september Školenie Katalogizačné pravidlá RDA, články, SNK Martin 

október Kolokvium bibliografov XIX. ročník, ŠVK Banská Bystrica 

október Workshop k IPAC 4, Cosmotron, STU Bratislava  

október Projekt LADDER, stretnutie expertov v oblasti rozvojového a globálneho vzdelávania, Bratislava 

október Workshop Otvorené vzdelávanie, CVTI SR, Vodárenské múzeum Bratislava  

október Zasadnutie Správnej rady SAK, CVTI SR Bratislava 

október Informačné interakcie 2016, metodologický seminár, Univerzitná knižnica Bratislava 

november Výstava zahraničnej odbornej knižnej literatúry Literatúra – výskum – poznanie – veda, 

spoločnosti SLOVART G.T.G. Bratislava, IV. ročník, TU vo Zvolene 

november TLib – Trendy v knižničnej praxi, ŠVK Banská Bystrica 

november  Bibliosféry 2016 - konferencia, Jasná 

december Zasadnutie koordinačnej rady pre bibliografickú činnosť, SNK Martin 

december Konzultačné stretnutie EPCA, Bratislava 

 

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

Rozširovanie odborných kompetencií pracovníkov SLDK vzdelávaním a kurzami - Národní seminář 

informačního vzdělávání (NASIV) Brno, informačné vzdelávanie v knižniciach v krajinách V4 - 

financovaný medzinárodným Visegrádskym fondom - absolvovaný kurz pre lektorov informačného 

vzdelávania  (Ing. Paločková).  
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10 Priestorové a technické zabezpečenie knižnice 

 
Priestorové zabezpečenie 

 

Celková plocha knižnice: 1 500 m²  

z toho priestory pre používateľov: 500 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. 2016 
 

 71 počítačových staníc rôznej konfigurácie, z toho 43 pre verejnosť 

 5 notebookov, z toho 2 pre verejnosť 

 2 tablety 

 2 servre  

 1 skener  

 9 tlačiarní  

 2 multifunkčné zariadenia Konica Minolta pre verejnosť 

 SelfCheck Orion – zariadenie na samoobslužné výpožičky dokumentov  

 5 snímače čiarového kódu 

 20 čítačiek čipových kariet, z toho 2 personalizátory  
 dataprojektor Philips 

 prezentačná technika v Informačno-vedeckom centre  

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

 RFID, Inventarizačná jednotka RFID 

 

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

od roku 2012 EDUROAM, od 12/2015 aj vo vonkajšom okolí budovy SLDK. 

 
Podrobnejšie informácie o stave používanej výpočtovej techniky v SLDK k 31.12.2016 sú na Referáte   

automatizácie.  
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11 Ekonomické zhodnotenie 
 

 

Tab. č. 10 Výsledky hospodárenia SLDK za rok 2016  (v EUR) – Tabuľky  

 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica 

Plánovaný 
HV na rok 

2016 
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) 
 

2 000 
 

 

13 480,87 
 

 

6 595,22 
 

  

6 885,65 
 

 

196, 68 
 

 

43,27 
 

 

196,68 
 

 

153,41 
 

 

7 039,06 
 

 

5 039,06 
 

 

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 %.  

 

Celkové výnosy v hlavnej nedotačnej činnosti SLDK boli vyššie - z grantu FPU vo výške  6 000 Eur             

na nákup odbornej literatúry bolo v roku 2016 vyčerpaných 2 822 EUR.   

 

Tab. č. 11  Hospodárenie SLDK v roku 2016 
                                                   

 Hospodárenie SLDK v roku 2016                                    v (EUR) 
 

 Výnosy SLDK spolu:                                   13 677,5  

        z toho Príjmy SLDK v hlavnej činnosti                                   13 480,87 

 Granty FPU spolu:                                  7 500 

           z toho Akvizícia                                        6 000 

                 skvalitnenie interiérového vybavenia                                       1 500  
 

 Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016                                           
 

  Náklady SLDK spolu:                                 6 638,49 

        z toho:  Hlavná nedotačná činnosť                                         6 595,22 

                      Podnikateľská činnosť:                                        43,27 
 

  Výnosy v podnikateľskej činnosti SLDK:                                  196,68 

 

 Hospodársky výsledok 

 v hlavnej a podnikateľskej činnosti spolu:                                     7 039,06 
 

 Mzdové prostriedky pridelené z rozpočtu (bez odvodov)                                           170 207                                   

 Mzdové prostriedky s odvodmi spolu:                                           231 919                             

 čerpané MP z rozpočtu SLDK TU                                      173 035                         

       z toho pridelené Špecifiká z MŠVVaŠ SR na mzdy 2015                                      42 000 

       z iných zdrojov – príjmy SLDK (s odvodmi)                                     3 786                                         

 Mzdové náklady SLDK spolu: (bez odvodov)                                      181 918                                  
    

 Tovary a služby (rozpočet TU)                                     6 542  

 pridelené Špecifiká z MŠ SR  na T+S /2015                                      11 502 
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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. 
 

Tab. č. 12  Čerpanie finančných prostriedkov v SLDK v roku 2016 (v €)  
 

 

Položka 
 

Čerpanie fin. prostriedkov spolu r. 2015 v (€) 
 

Čerpanie fin. prostriedkov spolu v r. 2016 v (€) 

  
Celkom 

z toho 
Rozpočet  TU 

Mimorozpočtové 
zdroje spolu 

 
Celkom 

z toho 
Rozpočet  TU 

Mimorozpočtové 
zdroje spolu 

 

Tovary 
a služby 

        
        6 542   

 

---   
       6 542   

 

 

Nákup 
literatúry 

 

60 880,94 
 

35 164,22 
 

25 716,72 
 

49 834,00 
 

35 267,33 
 

 
14 566,67 

 

Mzdové 
prostriedky 

 
182 429 

 8 570 
/príjmy SLDK 2015                                                  

 

181 918                                                     
 3 786 

/príjmy SLDK 2016                                         

 

Tovary a služby: 
 

Z rozpočtu TU vo Zvolene bolo pre SLDK v roku 2016 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 2016: 
 

Príjmy v hlavnej nedotačnej činnosti činili 13 480,87 € 

príjmy z podnikateľskej činnosti činili 196,68 € 
                       

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 2016 spolu: 49 834,00 € 

 z toho:  čerpanie z rozpočtu TU 35 267,33 € 
 

Ďalšie finančné prostriedky na nákup literatúry vo výške 14 566,67 € boli čerpané  

z mimorozpočtových zdrojov. 

Prehľad nákupu knižničného fondu SLDK v r. 2016 podľa zdrojov financovania udáva Tab. č. 13 
 

Tab. 13  Prehľad nákupu knižničného fondu v roku 2016 v (EUR) 
 

Nákup literatúry 
 

 

Rozpočet TU - dotácia 
/vrátane špecifík SLDK 

na Tovary a Služby/ 

Granty SLDK 
FPU 

 

 

Granty TUZVO –/KEGA, 
VEGA/ 

Čiastkové knižnice katedier 

Spolu v (EUR) 
 
 
 

Odborné knihy 
počet knižničných jednotiek  
 

6 332,76 
       328 kn. j. 

 
  

   2 822,00   
             0  kn.j. 

 

9 200,15 
      161 kn.j. 

 

 

18 354,91 
         489 kn.j. 

Odborné periodiká, EEIZ /normy 

28 604,47 / 330,10 

 2 316,99 / 227,53   
 31 479,09 

 

Nákup literatúry  s p o l u 

 

35 267,33 
 
 

 

2 822,00 
 
 

 

11 744,67 
 

 

 49 834,00 
 

 

Poznámka: Z Dotácie FPU 6 000 € - k 31.12. 2016 bolo vyčerpaných 2 822 €. Knihy budú spracované v roku 2017                   
po vyčerpaní dotácie a vykázané za rok 2017 
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Tab. č. 14  Prehľad finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu 
 

 

Finančné prostriedky 

 

2012 v (€) 

 

2013 v (€) 

 

2014 v (€) 

 

2015 v (€) 

 

2016 v (€) 

 

Zriaďovateľ  TU vo Zvolene 

 

31 353,99 

 

24 901,86 

 

30 894,01 

 

35 164,22 

 

35 267,33 

 

 

Granty TU 

 

9 783,35 

 

33 650,75 

 

35 159,85 

 

21 216,72    

 

11 744,67 

 

Granty - MK SR / FPU 

 

4 500 

 

3 500 

 

4 000 

 

4 500 

    FPU 6 000 
čerpaných   2 822   

 

Grant  - Mesto Zvolen/SLDK 

 

204,26 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Grant EÚ OP Vzdelávanie 

 

39 531,78 

 

16 316,94 

II. fáza 

4 361,79 
 

0 

 

0 

 

S p o l u 

 

85 373,38 

 

78 369,55 

 
70 053,86 

 
60 880,94 

 
49 834,00 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 15 Náklady na nákup odbornej literatúry v roku 2016 
 

 

Názov 

 

Náklady v (€) 

 

% 

 

Knižná literatúra spolu 
 

 

18 354,91 
 

 

36,83 
 

 

Periodiká, elektronické informačné zdroje spolu:  
 

normy    
 

      

30 921,46 
 

557,63 
 

 

62,05 
 

  1,12 
 

 

       z toho legislatívna a ekonomická literatúra pre pracoviská 
 

 
604,36 

 

 
  1,21 

 

 

S p o l u  
 

 
49 834 
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 Príloha 1 Tabuľky 
 
 

 

Doplňovanie knižničných fondov v roku 2016 z hľadiska akvizície 
 

Spôsob 
nadobudnutia 

Knižničné 

jednotky 
Periodiká 
Prírastky 

Periodiká 
tituly 

Normy % 
 

Kúpa 
slovenské 

zahraničné 

 

328 

170 

158 

  

108 

 

 

              24       

 

10,63 

 

 

Výmena 
slovenské 

zahraničné 

 

61 

12 

49 

  

42 

12 

30 

 1,98 

 

 

Dary spolu: 

TU 

  skriptá     
 viazané periodiká 

 ZP   

 iné  

                       

2 535 

841 

134 

 

 

1 173 

25 

 

 

 

 
 

362           

 

30 

 

               15        

 

82,17 

 

 

 

 

 

náhrady               161             5,22 

Ročný prírastok 
knižničného fondu 

3 085 180                39      
 

 

 

 

Výpožičky v roku 2016 
 

Názov 

 

Výpožičky 

Absenčné Prezenčné 

Odborná literatúra 36 174 26 758 

Periodiká  9 618 

Špeciálna literatúra, záverečné práce  1 875 

MVS, MMVS  553 

 
 

 MVS a MMVS, Elektronické dodávanie dokumentov 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

MVS 557 565 549 462 492 

MMVS 67 67 58 39 61 

SPOLU 624 632 607 501 553 

 
 

 Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov 
 

 

Ukazovatele 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

Knižničné jednotky spolu (kn. j.) 
 

    365 795 
 

367 773 
 

368 542 
 

370 599 
 

372 724 
 

Ročný prírastok kn. j. kúpou 
 

        1 150 
 

      826 
 

654 
 

969 
 

489 
 

Registrovaní používatelia 
 

    4 745 
 

   4 620 
 

3 783 
 

4 082 
 

3 640 
 

Výpožičky spolu 

 

  69 262 
 

68 805 
 

64 038 
 

63 421 
 

62 932 
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Stav databáz SLDK  
 

Názov databázy 

 

Počet záznamov 
 

Ročný 

prírastok 
 

2015 
 

2016 
 

1. Databáza dokumentov (knihy, články, periodiká) 

    Počet titulov  

- z toho články 

    Počet exemplárov  

 

215 227 

82 629 

149 709 

 

221 288  

84 165 

153 280 

 

6 061 

1 536 

3 571 
 

2. Databáza EPCA  SLDK  
 

33 788 
 

34 940 
 

1 152 
 

3. Databáza autorít SLDK  
 

130 740 
 

133 481 
 

2 741 
 

4. Databáza používateľov SLDK  
 

22 588 
 

23 144 
 

556 
 

Počet záznamov v databázach spolu 

 

552 052 
 

566 133 
 

14 081 
 

Kategória ohlasov v databáze EPCA SLDK   
 

 
Kategória 
ohlasov 

 
Ohlasy v databáze EPCA 

 

Počet  ohlasov 
 

Rok 2016 
Ročný  

prírastok 

1 Ohlasy v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS 
 

6 484 
 

1 340 

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

1 736 
 

   239 

3 Ohlasy v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 

4 482 
   

  413 

4 Ohlasy v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch, umelecká kritika (1zázn.) 
 

17 499 
 

1 127 
 

Súčet 
  

Počet ohlasov v databáze EPCA celkom              
 

30 201 
 

3 119 
 

 

Bibliografická činnosť, prírastky v databázach  v roku 2016 
 

Názov databázy Prírastok 2016 

Databáza dokumentov spolu 6 061 

            z toho články 1 536 

                         záverečné práce študentov elektronická verzia 1 173 

Počet exemplárov 3 571 

Databáza EPCA 1  152 

Databáza autorít 2 741 

Databáza používateľov 556 

Prírastok v databázach  14 081 
 

 

Rešeršná činnosť, elektronické služby, používatelia, návštevníci SLDK v roku 2016 
 

Názov Počet 

Rešerše, výstupy publikačnej činnosti, ohlasov spolu     1 252                     

                z toho rešerše, bibliografie SLDK spolu           471                 

Výstupy z Databázy EPCA SLDK, ohlasy           781                 

Počet sprístupňovaných licencovaných EIZ             35               

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ       85 743           

Počet zobrazených /stiahnutých e-dokumentov       42 025           
 
 

Databáza používateľov SLDK 23 144 

Počet návštevníkov SLDK               30 520       

Návštevnosť domovskej stránky SLDK HOME PAGE               79 410       

Elektronické referenčné služby                3 850      
 

 

Štatistika návštevnosti IPAC  Spolu 

Počet vstupov do elektronického katalógu  IPAC            103 314     
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  Príloha 2 
 

Rok vykazovania 2015 – Technická univerzita vo Zvolene 
 

Exportná dávka do databázy CREPČ – 2 fáza obsahuje záznamy v štruktúre 
 

Celkový počet záznamov 1213 - 

Kategórie publikačnej činnosti 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

vedecké monografie (AAA, AAB)  33 AAA 4, AAB 29 

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

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)  6 ABC 4, ABD 2 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  12 ACA 0, ACB 12 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB)  18 BAA 3, BAB 15 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)  0 - 

skriptá a učebné texty (BCI)  48 - 

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)  6 - 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy...) (FAI)  
36 - 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  59 ADC 57, ADD 2 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM, ADN)  
100 ADM 62, ADN 38 

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)  

16 - 

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

Skupina C – Ostatné publikácie 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)  3 ACC 0, ACD 3 

vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)  122 ADE 55, ADF 67 

vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  85 AEC 8, AED 77 

publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB)  12 AFA 3, AFB 9 

publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, AFD)  301 AFC 119, AFD 182 

abstrakty pozvaných príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF)  2 AFE 1, AFF 1 

abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFG, AFH)  72 AFG 30, AFH 42 
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kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA, BBB)  5 BBA 1, BBB 4 

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)  65 BDE 14, BFD 51 

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

Abstrakty odborných prác z podujatí (konferencie...) (BFA, BFB)  19 BFA 18, 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) 1020 - 

 
 
 

Rok vykazovania 2016 – export CREPČ 26. 1. 2017 obsahuje záznamy v štruktúre 

 

Celkový počet záznamov 870 - 

Kategórie publikačnej činnosti 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

vedecké monografie (AAA, AAB)  25 AAA 4, AAB 21 

štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB)  1 ABA 1, ABB 0 

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

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  6 ACA 0, ACB 6 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB)  7 BAA 2, BAB 5 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)  0 - 

skriptá a učebné texty (BCI)  14 - 

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

katalógy (CAA, CAB)  
2 CAA 0, CAB 2 

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)  
28 - 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  79 ADC 77, ADD 2 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM, ADN)  
107 ADM 76, ADN 31 

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)  

17 - 

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)  0 ACC 0, ACD 0 

vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)  79 ADE 41, ADF 38 

vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  107 AEC 11, AED 96 

publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB)  4 AFA 2, AFB 2 

publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC, AFD)  191 AFC 53, AFD 138 

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

abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFG, AFH)  57 AFG 20, AFH 37 

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)  28 BDE 9, BFD 19 

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

Abstrakty odborných prác z podujatí (konferencie...) (BFA, BFB)  9 BFA 8, 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) 772 - 
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Príloha 3 

 
Elektronické informačné zdroje prístupné v roku 2016 

v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri TU vo Zvolene 
 

Databáza dokumentov SLDK - odborná voľne prístupná online databáza obsahuje záznamy z kníh, 

článkov,  periodík aj z cudzojazyčných zdrojov, elektronicky budovaná v knižnici od roku 1989. Databáza 

dokumentov obsahuje 221 288 záznamov, pokrýva oblasti lesníctva, drevárstva, ekológie, životného 

prostredia, strojárstva, ekonomiky. Databáza článkov obsahuje 84 165  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 Military & Intelligence Database - z oblasti vojenstva, letectva, strojárenstva a spravodajských 

služieb, obsahuje okolo 7 mil. článkov (80% dostupných v plných textoch); 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.  
 

Vzdialený prístup do plnotextových časopiseckých a knižných elektronických informačných zdrojov 
vydavateľstiev: EBSCO, Elsevier, Emerald, Engineering Village, IET Digital Library, SAGE Premiere, 
Springer, Wiley prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA  - sprostredkováva  portál EIZ.SNK.SK.  
Vzdialený prístup do EIZ prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja NAVIGA je pre registrovaných 

používateľov SLDK umožnený aj po ukončení projektu Informácie pre inovácie.   
 

K elektronickým informačným zdrojom bol umožnený online prístup prostredníctvom web stránky SLDK 
v sieti TUZVO prostredníctvom IP adries; 
vzdialený prístup pre registrovaných používateľov bol zabezpečený prostredníctvom online katalógu SLDK.   
 

Sprístupňovanie elektronických kníh a knižných kolekcií prostredníctvom ebrary - platforma spoločnosti 
ProQuest; v rámci projektu NISPEZ prístup do elektronických kníh kolekcie ebrary Science & Technology.  
 

Scientia - vyhľadávací portál pre vedu a výskum;  
 

Federatívne vyhľadávanie: vyhľadávacia brána Summon 2.0 

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi
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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 Príloha 4 

 

Štatistiky využívania online databáz v roku 2016 - výber 
 

 WEB of SCIENCE 

 

 

 

SCOPUS  
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SCOPUS  Total searches and sessions by month and service 
 
 

 
 
 
 
 

ELSEVIER - SCIENCE DIRECT   Technical University in Zvolen 
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ProQUEST 
 

 

 

Knovel 
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Summon 
 

 
 
 

CAB ABSTRACTS 
 

Database Publisher  
User 
Activity 

Reporting 
Period 
Total 

Jan-
201
6 

Feb-
201
6 

Mar
-
201
6 

Apr-
201
6 

May
-
2016 

Jun-
201
6 

Jul-
201
6 

Aug-
201
6 

Sep-
201
6 

Oct-
201
6 

Nov-
201
6 

Dec
-
201
6 

CAB 
Abstracts CAB   

Regular 
Searches 297 0 11 22 6 22 46 3 5 60 98 3 21 

CAB 
Abstracts CAB   

Searches-
federated 
and 
automated 408 30 32 30 38 32 32 39 30 39 30 38 38 

CAB 
Abstracts CAB   Result Clicks 10395 0 7 15 3 701 

106
7 1 0 974 

758
9 1 37 

CAB 
Abstracts CAB   

Record 
Views 10381 0 2 9 3 701 

106
7 0 0 973 

758
9 1 36 

 
 
 

JSTOR 
 

User Activity 

Reporting 
Period 
Total 

Jan-
2016 

Feb-
2016 

Mar-
2016 

Apr-
2016 

May-
2016 

Jun-
2016 

Jul-
2016 

Aug-
2016 

Sep-
2016 

Oct-
2016 

Nov-
2016 

Dec-
2016 

Regular Searches 113 18 27 1 36 0 0 5 11 4 1 4 6 

Searches - federated 
and automated 176 27 24 44 24 16 11 9 7 5 7 2 0 

Result Clicks 28 13 1 0 4 0 0 1 7 1 0 1 0 
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Príloha 5 
 

 

Čiastkové knižnice SLDK pri TU vo Zvolene 
 

Štatistické údaje za rok 2016   
 

 

Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KND Ing. Oľga Mišíková, PhD. 243 0 0 

2. KOD Silvia Nemcová 57 0 0 

3. KMTD Anna Bieliková 112 7 112 

4. KDNI Iveta Sičáková 59 0 7 

5. KNDV Ing. Anna Vilhanová, PhD. 600 11 11 

6. KPH Zlatica Ťapušíková 1 853 1 1 

7. KMOSL Mgr. Alexandra Weberová 612 3 21 

8. KMDG Emília Ivaničová 1 345 0 2 

9. KFEAM doc. Ing. Ivan Kubovský, PhD. 1 352 6 6 

10. KPO Danka Ľuptáková 203   0 0 

11. KCHCHT Mária Ľuptáková 405 3 6 

12. KDS Ing. Martin Čulík, PhD. 65 6 4 

13. VOLYNĚ Mgr. Natália Vdolečková 47 0 0 

14. DDF Mgr. Natália Vdolečková 20 0 0 

Drevárska fakulta 6 973 37 170 

 
Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KPP Terézia Dvorská 1 322 8 8 

2. KF Ing. Viera Dolenská 1 823 14 14 

3. KPL Ing. Monika Žofková 205 15 11 

4. KAZMZ Jana Babiaková 2 241 3 10 

5. KLŤLM Ing. Mária Vlčková, PhD. 984 8 5 

6. KHÚLG Ing. Milan Mistrík 449 42 42 

7. KERLH Zuzana Chovancová 1 413 13 13 

8. KIOLK Ing. Viera Dolenská 34 34 34 

Lesnícka fakulta 8 471 137 137 

 
Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KELT Dagmar Barcíková 388 4 1 

2. KVTMK Ing. Jana Holíková 237 0 0 

3. KMSD Renáta Mrázeková  184 0 20 

4. KRSAT Ing. Tatiana Sliacka 163 0 0 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky  972 4 21 
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Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. KBVE Miroslava Ružinská 127 4 4 

2. KAE Dana Piláriková 257 2 2 

3. KPTK Ing. Andrea Uherková 58 5 3 

4. KEI Ing. Miroslav Vanek, PhD. 266 2 2 

5. KSV Petronela Popracová 401 0 0 

6. K UNESCO Miroslava Ružinská 9 3 5 

7. D FEE Ingrid Paulovičová 35 0 0 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 1 153 16 16 

 
Por. číslo Názov Kontaktná osoba Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

1. ÚCJ Anna Zwachová 917 38 11 

2. CIT Ing. Marta Čabounová 35 0 0 

3. Arborétum Jana Resutíková 300 0 0 

4. ORĽZ Eva Zacharová 23 0 0 

5. VYD  TU Mária Sujová 9 0 0 

6. SEKR KVE Slavka Vrťová 7 0 0 

7. SEKR REK Michaela Dančová 8 0 0 

8. ODT Pavel Koreň 71 0 0 

9. ŠDĽŠ Lenka Dobrotová 320 0 52 

10. CĎV Ing. Danica Klačková 718 0 0 

Ostatné čiastkové knižnice 2 408 38 63 

 
Štatistické údaje ČK SLDK pri TU vo Zvolene za rok 2016   
Spolu za 43 čiastkových knižníc 

Fakulty a pracoviská TU Knižničné jednotky Ročný prírastok Výpožičky 

Drevárska fakulta 6 973 37   170  

Lesnícka fakulta 8 471 137 137 

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 972 4 21 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 1 153 16 16 

Ostatné čiastkové knižnice 2 408 38 63 

SPOLU 19 977 232 407 
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Príloha 6 
 

Vedecko-odborné, verejné podujatia a vzdelávacie aktivity v roku 2016 

Informačno-vedecké centrum SLDK 

 
20. január Leto 2016 so štipendiom na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí  

 Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica 
 

9. február Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí 

  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica 
   

9. február  Verejný záujem a záujem verejnosti, Paulíková, Združenie Slatinka 
 

16. február  Journal ang Higly Cited Data a novinky na platforme WoS 

Enikó Tóth Szász, Customer Education Specialist, Thomson Reuters 
 

1. marec Národný štipendijný program 

  Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica 
 

2. marec Írsko - zelený ostrov, prednáška 

doc. Margita Jančová, CSc., Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 
 

3. marec Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste, odborný seminár  

Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome, Bratislava  
 

8. marec Burza vrúbľov - starých a krajových odrôd; Ing. Andrea Uherková, FEE, OZ Genofond  
 

6. apríl  Výstava Apokryfy, grafické práce, Igor Duda - ukončenie výstavy 31. máj 
   

12. apríl  Aktuálne trendy v starostlivosti o krajinu, VIII. ročník Informačného dňa  

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

SAŽP Banská Bystrica 
 

14. apríl  Otestujte si svoje zdravie, prednáška, Mgr. Iveta Gondášová, Regionálny úrad verejného  

 zdravotníctva Zvolen 

10. máj  Zoznámte sa: Štipendijný program CEEPUS 

 Mgr. Zuzana Grochalová, SAIA Banská Bystrica 
 

20. september Local Training Zvolen, Od globálneho k lokálnemu a naopak, seminár globálneho 

vzdelávania, projekt LADDER, Únia miest Slovenska, samosprávy 
 

18. október Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín, informačný seminár 

  Mgr. Denisa Voskárová, SAIA Banská Bystrica 
 

27. október SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, seminár 
 

2.-3. november  Výstava odbornej knižnej literatúry - Literatúra-Výskum-Poznanie-Veda, 

 SLOVART G.T.G, IV. ročník, Technická univerzita vo Zvolene 
   

4. november   Akademici aktívne a prakticky - úvodné stretnutie k projektu globálneho vzdelávania,  

Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene 
 

8. november  Predmety priemyselnoprávnej ochrany a vyhľadávanie v databázach priemyselnoprávnych  

 informácií, odborný seminár, Mgr. Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného 

 vlastníctva SR, Banská Bystrica  
 

9. november Hlasy väčšinového sveta, predstavenie knihy 

Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene 
 

10. november Mobilita do zahraničia: krok za krokom 

 Mgr. Denisa Voskárová, SAIA Banská Bystrica 
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23. november Alternatívne metriky pre sledovanie odozvy na publikačnú činnosť, prednáška 

 Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava 
 

23. november Knovel – dáta a texty pre materiálové vedy, chémiu a techniku, prednáška  

 Mgr. Ladislav Svršek, AiB Bratislava 
 

29. november  Živá knižnica, Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene 
 

1. december Mobilita do zahraničia alebo v novom roku v novej krajine 

 Mgr. Denisa Voskárová, SAIA Banská Bystrica 
 

1. december  Dokážeme sa vyhnúť katastrofe? seminár, Juraj Mesík, LADDER 
 

8. december   Environmentálna výchova, prezentácia zápočtových prác študentov FEE 
   

13. december V akom svete je toto spravodlivé? prednáška Bryan Mukandi, Zuzana Labášová, CEEV  

 Živica, Ing. Zuzana Gallayová, PhD., FEE TU vo Zvolene, poslucháreň L4   

 

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 

2015/2016, pre študentov bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akademického roka 2016/2017. 
 

Informačných seminárov sa zúčastnili študenti prvých a druhých ročníkov bakalárskeho                        

a inžinierskeho štúdia a doktorandi Technickej univerzity vo Zvolene. Celkovo sa uskutočnilo 17 

informačných seminárov pre študentov a doktorandov Technickej univerzity vo Zvolene. 
 

Informačno-vedecké centrum bolo v priebehu roka 2016 využívané na podporu výučbového procesu, 

odbornú prácu s elektronickými informačnými zdrojmi, konzultačnú činnosť, odborné a vzdelávacie 

aktivity pre študentov TU vo Zvolene a ďalších používateľov SLDK. 
 

Grafické programy CREO (ProEngineer) 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 2016 boli v rámci globálneho vzdelávania, 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 v letnom semestri akademického roka 2015/2016 koordinátorka akademických 

programov SAIA v Banskej Bystrici Mgr. Zuzana Grochalová v zimnom semestri Mgr. Denisa 

Voskárová. Informačné semináre SAIA sa konali v Informačno-vedeckom centre SLDK, seminár 

v októbri sa konal v posluchárni Technickej univerzity vo Zvolene.    
 

Harmonogram informačných seminárov v roku 2016 
 

20. január  Leto 2016 so štipendiom na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí  

9. február  Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí 

1.  marec  Národný štipendijný program 

10. máj   Zoznámte sa: Štipendijný program CEEPUS 

18 . október  Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín 

10. november  Mobilita do zahraničia: krok za krokom 

1. december  Mobilita do zahraničia alebo v novom roku v novej krajine 
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 Príloha 7 
 
 

Projektová činnosť SLDK v roku 2016 

 
 

Realizované projekty v roku 2016 
 

 

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR rok 2016  Fond na podporu umenia 
Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogram 6.1 Knižnice   

 

Názov projektu 
  

 

Kvalita a kontinuita v podpore vzdelávania a vedy (175. výročie 

úmrtia Jozefa Dekreta Matejovie) 

Projekt ukončený: 17.4. 2017  

Podprogram 6.1.3 Akvizícia knižníc 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčiková 

Pridelená dotácia: 6 000,- € 

 
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR rok 2016  Fond na podporu umenia 

Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie Podprogram 6.1  

 
Názov projektu 
  

 

Rozšírenie literatúry vo voľnom výbere pre používateľov Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnice  

Projekt ukončený: 17.4. 2017 

Podprogram 6.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Beata Mokošová  

Pridelená dotácia: 1 500,- €   

 
Spolupráca na celouniveritných projektoch EÚ v rokoch 2014-2016 
 

Operačný program Vzdelávanie - Štrukturálne fondy EÚ 

 

Názov projektu 
  

 

Akademici aktívne a prakticky 
projekt SAMRS 2016/RV/1/2 v spolupráci s FEE TU vo Zvolene  

a Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica  

Riešiteľský kolektív  Ing. Alena Poláčiková, Mgr. Beáta Mokošová, Mgr. Eva Macková, 

PhDr. Janka Morongová 

 
Odoslané správy za projekty: 

 

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR rok 2015 

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
 

Názov projektu 
  

 

Európsky rok rozvoja 2015 versus rozvoj knižničného fondu 

Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene 

Podprogram 2.5 Akvizícia knižníc 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Poláčiková 

Pridelená dotácia: 4 500,- € 

Správa odoslaná:  Január 2016 

 
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR rok 2015 
Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
 

Názov projektu 
  

 

Elektronická inventarizácia voľne prístupného fondu SLDK 

pri TU vo Zvolene 

Podprogram Knižnice a knižničná činnosť 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Strapcová 

Pridelená dotácia: 5 700,- €   

Čerpané fin. prostriedky 2 811,11,- € 

Správa odoslaná:   Január 2016 
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Príloha 8 

 
Finančný prehľad projektovej činnosti SLDK v rokoch 2007 – 2016 

 
 

Tab. č. 16     Prehľad projektovej činnosti SLDK v rokoch 2007 –2016 
 
 

Roky realizácie Účel projektu Zdroj 

financovania 

v (EUR) 

 

2016  

2008-2015 

2007-2009, 2011-2012 

Akvizičná činnosť – spolu 

Kvalita a kontinuita v podpore vzdelávania a vedy 

Granty získané na nákup odbornej literatúry 

pre používateľov SLDK  

 

FPU 

MK SR 

Mesto Zvolen 

   35 249,35  

 6 000 

    26 823,57 

       2 425,78 

2007- 2008 Národný projekt EÚ Informácie pre inovácie 

(rekonštrukcia SLDK, prístup k EIZ NAVIGA)  

EÚ, MH SR     700 624 

 
 

2009 

 

2011 

 

2015 

Informačné technológie – spolu 
 

Rozšírenie elektronickej ochrany voľne prístupného 

knižničného fondu SLDK – RFID 

Skvalitnenie nevyhovujúcej elektronickej ochrany fondu 

v študovniach SLDK 

Elektronická inventarizácia voľne prístupného fondu 

SLDK pri TU vo Zvolene 

 

 

MK SR 

 

MK SR 

       20 816,11 
 

          4 408 

 

        13 597 

 

          2 811,11 

2009 Ochrana historického knižničného fondu 

Komplexná ochrana a využívanie historického   

knižničného fondu SLDK 

MK SR           7 350 

 
 

2016 

2007 

 

2012 

2013 

Knižničná činnosť – spolu 
 

Rozšírenie literatúry vo voľnom výbere 

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 

 

       FPU 
 

MK SR 

 

MK SR 

MK SR 

         8 759,69 

         1 500  

          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 - 2015 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 - 2015 Prístupy k elektronickým informačným zdrojom 

Participácia na centrálnych projektoch MŠVVaŠ SR, 

projekt  NISPEZ (NISPEZ II) – žiadateľ: CVTI SR,              

TU vo Zvolene – partner /koncový užívateľ  

MŠVVaŠ SR  

Projektová činnosť 

S P O L U 

   

863 298,59 
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  Príloha 9 
 

 

Priatelia knižnice 
 

 

 
V roku 2016 boli získané z mimorozpočtových zdrojov - Fondu na podporu umenia, granty        
TU vo Zvolene (KEGA, VEGA), finančné prostriedky v celkovej hodnote 14 566,67 € na nákup 

knižničného fondu - odbornej knižnej, periodickej, normalizačnej literatúry a elektronických 

informačných zdrojov.  

 

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica si dovoľuje poďakovať: 
 

Fondu na podporu umenia za dotáciu, ktorá bola použitá na podporu akvizičného procesu 

a skvalitnenie interiérového vybavenia SLDK.  
 

 

SLDK si dovoľuje poďakovať riešiteľom grantových úloh a všetkým pracovníkom Technickej 

univerzity vo Zvolene, ktorí v roku 2016 podporili akvizičný proces, darovali literatúru a prispeli 

na nákup odbornej knižnej, periodickej a normalizačnej literatúry do fondu SLDK; kolegom 
a kolegyniam za spoluprácu v rámci organizačných súčastí.  
 

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. Ing. Branislavovi OLAHOVI, PhD., prorektorovi pre vonkajšie vzťahy 

 

Poďakovanie za aktívnu pomoc pri organizovaní a lektorovaní verejno-odborných podujatí počas 

roka 2016 patrí kolegom z Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 

Ing. Zuzane Gallayovej, PhD., spolupráca pri organizovaní odborných podujatí v rámci  projektu 

Globálne vzdelávanie v súvislostiach, doc. Ing. Petrovi Jančurovi, PhD., Ing. Dušanovi Danišovi,  
PhD., doc. Ing. Margite Jančovej, CSc. a doc. Ing. Vladimírovi Štollmannovi, CSc. z Lesníckej 

fakulty; pracovníkom SAŽP v Banskej Bystrici, mimovládnym organizáciám, nadáciám a ďalším 

inštitúciám. 

 

Poďakovanie patrí aj  spolupracujúcim organizáciám, asociáciám, spolkom a ďalším inštitúciám,  
Centru vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Slovenskej asociácií knižníc, Spolku 

slovenských knihovníkov, American Reference Center, Embassy  of  The United States 

Bratislava, univerzitám, knižniciam, vydavateľstvám, spoločnostiam, Albertina icome, s.r.o., 

Thomson Reuters, EBSCO Publishing, SLOVART G.T.G, firmám Cosmotron, a.s., Datalan, a.s. 

a ďalším inštitúciám.  
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 Príloha 10 

 

 
Zoznam pracovníkov SLDK k 31.12. 2016 

 

 
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 Fürhofferová 
Ľubica Kľačanská 
Mgr. Eva Macková 
Mária Malinovská 
Ing. Jana Miškovská 
PhDr. Janka Morongová 
Ing. Patrícia Olekšáková 
Ing. Eva Paločková 
 
Mgr.  Dana Maťašová – materská dovolenka od 24. 2. 2014 
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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 

FPU Fond na podporu umenia 

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   národný projekt EÚ Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

 na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom, realizovaný v r. 2008-2015  

RFID Radio-frequency identification (Rádiofrekvenčná identifikácia) 

SAK Slovenská asociácia knižníc 

SNK Slovenská národná knižnica v Martine 

SPK Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

SCIENTIA.SK vyhľadávací portál pre databázy projektu NISPEZ 

SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia   

SLDK Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene 

SUMMON informačná  platforma  umožňujúca vyhľadávať nad viacerými elektronickými  

 informačnými zdrojmi 

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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