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Akademická knižnica (AK) poskytuje rešeršné 
služby zamestnancom a študentom AOS. 

Študentom poskytuje AK rešeršné služby 
formou poradenstva pri vyhľadávaní 
informácií v databázach AK a elektronických 
informačných zdrojoch.

Rozsah a termín rešeršných služieb určuje AK 
podľa svojich prevádzkových možností.



Slovo REŠERŠ je francúzskeho pôvodu 
a znamená hľadať alebo skúmať. Je to druh 
bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov 
získaných z dostupných bibliografických 
alebo plnotextových databáz o určitej 
problematike, téme, osobe a pod. 



Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický 
zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), 
ktorý obsahuje základné bibliografické údaje: 
autor, názov, miesto, rok vydania, počet strán 
prípadne ďalší popis: kľúčové slová a pod.





téma  (téma diplomovej, bakalárskej ....... práce)

časové hľadisko  (napr. od roku 2005)

jazykové vymedzenie (napr. slovenčina, angličtina ...)

typ dokumentu  (knihy, články z časopisov atď.) 

vymedziť si kľúčové slová (predmetové heslá)



 online  katalóg  akademickej knižnice AOS
https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=lmaos

 online  katalóg  Slovenská  knižnica
https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system

 Infolib – katalógy knižníc
http://www.infolib.sk/sk/kniznice/adresare/zoznam-kniznic-
sr/?nazov_kniznice=&typ_kniznice=1&mesto_kniznice=&btnSubmit=Zobrazi%C5%A5

 CRZP – centrálny register záverečných prác
https://opac.crzp.sk/?fn=*AdvancedSearch&search=advanced&entity=0&seo=CRZP-
H%C4%BEadanie

 bežné  internetové  zdroje (Google)

https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=lmaos
https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system
http://www.infolib.sk/sk/kniznice/adresare/zoznam-kniznic-sr/?nazov_kniznice=&typ_kniznice=1&mesto_kniznice=&btnSubmit=Zobrazi%C5%A5
https://opac.crzp.sk/?fn=*AdvancedSearch&search=advanced&entity=0&seo=CRZP-H%C4%BEadanie


Názov Hlavňové zbrane : zavedená výzbroj / Peter Lisý, Lukáš Bridik, Peter Perun

Autor Lisý, Peter

Vydavateľ Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika , 2016 1. vyd.

Fyzický popis 149 s. : fotogr., ilustr., tab. ; 30 cm

Spoluautor Bridik, Lukáš (aut),  Perun, Peter (aut)

Predmet hlavňové zbrane - konštrukcia zbraní - učebnice vysokých škôl

ISBN 978-80-8040-540-3

Názov Malokalibrové hlavne : bakalárska práca / Tomáš Arvay ; vedúci bakalárskej práce: Peter Lisý

Autor Arvay, Tomáš

Vydavateľ V Liptovskom Mikuláši : [Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika] , 2014

Fyzický popis 66 s. : ilustr. ; 30 cm 1 CD-ROM

Multimédiá http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=EZPV00630&crzpSigla=aoslm

Predmet pušky - útočné pušky - automatické útočné pušky - bakalárske práce

Názov Malorážka Norinco JW-14 : došlo ke zlepšení ? / [autor] PK

Fyzický popis Fotogr.

Predmet Norinco JW-14 (samonabíjacia malorážka) – guľovnice – pušky – brokovnice - malokalibrové zbrane

Zdroj článku Zbraně & náboje : časopis muže, který zná svůj cíl . - Roč. XIII, č. 8 (2011), s. 87-[89] , ISSN:1212-5210


