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1.1 Akademická knižnica 

Akademická knižnica aj v roku 2018 pôsobila v oblasti informačného 

zabezpečenia a podpory vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu v zmysle 

postavenia   a úloh stanovených legislatívou a Organizačným poriadkom 

Akadémie ozbrojených síl.   

Akademická knižnica ako vedecko-informačné, bibliografické, 

koordinačné a poradenské pracovisko garantovala evidenciu publikačnej činnosti  

a  ohlasov pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov Akadémie 

ozbrojených síl Zabezpečila evidenciu v lokálnom systéme ProfEPČ a v CREPČ 

SR http://cms.crepc.sk/ v spolupráci s CVTI SR.  

Kvalitným poskytovaním knižnično-informačných služieb zabezpečovala 

slobodný prístup k informáciám, budovala, ochraňovala a sprístupňovala 

knižničné fondy, a tým uspokojovala vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby 

svojich čitateľov. Knižnica poskytovala svoje služby aj ostatnej verejnosti 

a zmluvným partnerom Akadémie ozbrojných síl podľa Knižničného 

a výpožičného poriadku. 

Akvizičnou činnosťou knižnica v roku 2018 doplňovala knižničný 

a časopisecký fond v celkovej sume 10 823, 23 Eur na základe požiadaviek 

akademických pracovníkov a zamestnancov v súlade s profiláciou vzdelávacích 

a študijných programov Akadémie ozbrojených síl.  

Pracovný tím šiestich zamestnancov akademickej knižnice vykonával 

odborné knihovnícke základné a špeciálne činnosti na požadovanej úrovni 

v oblasti výberu         a nákupu  informačných prameňov, odbornej evidencie, 

katalogizácie a bibligrafického spracovania informačných prameňov v knižnično-

informačnom systéme VIRTUA, v oblasti spracovania výstupov publikačnej 

činnosti a medziknižničnej výpožičnej služby. Akademická knižnica vykonala 

čiastkovú revíziu noriem a odpísala celkovo 10 143 úbytkov knižničných 

jednotiek, podieľala sa na budovaní spoločného súborného katalógu monografií 

knižníc Slovenskej republiky (garant Slovenská národná knižnica v Martine)            

a súborného katalógu periodík Slovenskej republiky (garant Univerzitná knižnica 

v Bratislave). 

Akademická knižnica zabezpečovala aktualizáciu webovej stránky AK 

ak.aos.sk a vedeckého časopisu Science & Military http://sm.aos.sk/. Na základe 

projektu NISPEZ zaisťovala prístup k elektronickým informačným zdrojom                             

v licencovaných elektronických databázach Proquest, SpringerLink, Springer 

Nature a prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE 

Cengage,  národnej licencie SNK.  

Akademická knižnica pokračovala v členstve Slovenskej asociácie 

knižníc a Spolku slovenských knihovníkov, spolupracovala s inými 

http://sm.aos.sk/index.php/en/
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vysokoškolskými knižnicami, zúčastňovala sa seminárov a pracovných stretnutí 

organizovaných SNK a CVTI SR. Obohacujúcou bola účasť na konferencii                

k 45. výročiu vzniku Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 

V roku 2018 akademická knižnica pokračovala v kampani „Kúp, prečítaj                  

a daruj knihu - knižnici“ a zorganizovala štrnásť kultúrno-spoločenských, 

informačných a propagačných aktivít pre 340 účastníkov.  

V rámci informačného vzdelávania určeného najmä študentom Akadémie 

ozbrojených síl sa uskutočnila praktická ukážka zameraná na základnú orientáciu 

v EIZ v spolupráci so zástupcom firmy Albertina Icome. Pre študentov prvých 

ročníkov boli pripravené úvodné informatívne prednášky k registrácii v knižnici 

a k využívaniu knižnično-informačných služieb. Pre študentov tretích ročníkov 

boli odprezentované informácie k vyhľadávaniu a rešeršovaniu literatúry 

k vypracovaniu kvalifikačných prác a informácie o dodržiavaní autorského 

zákona a správnom citovaní v záverečných prácach. 

Predajnou výstavou odbornej zahraničnej literatúry v spolupráci s firmou 

SLOVART-G.T.G. otvorila akademická knižnica „Marec – mesiac knihy“. 

Výstavou kníh z fondu knižnice a fotografií pripomenula 100. Výročie vzniku 

ČSR. K aktivite Týždeň vedy a techniky v Akadémii ozbrojených síl prispela 

knižnica zaujímavým podujatím   „Knihy z edície AOS 2017 – 2018 v priamom 

prenose“, ktoré osobnou účasťou a sdieľaním autorských skúseností podporili 

akademici z katedry spoločenských vied a z katedry manažmentu. Úspešnou                  

sa stala predvianočná predajná výstava kníh „Kniha ako dar“ zorganizovaná 

v spolupráci s vydavateľstvom Tranoscius, ktorou akademická knižnica 

uzatvorila rok 2018 s víziou do budúcnosti byť dobrou knižnicou. 

 

 

 
 Skratky: 

AK – akademická knižnica 

CVTI SR – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

SNK – Slovenská národná knižnica 

KIS – knižnično-informačné služby 

ProfEPČ – evidencia publikačnej činnosti 

CREPČ SR – Centrálny register publikačnej činnosti Slovenskej republiky 

EIZ – elektronické informačné zdroje 

NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup   

                k elektronickým informačným zdrojov 
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1.1.1 Knižnično-informačné služby 

Tabuľka 1 Knižnično-informačné služby 

Aktivita počet 

Registrovaní používatelia k 31. 12. 2018 835 

Počet požičaných informačných dokumentov 8 280 

Vrátené knižnično-informačné dokumenty 4 821 

Návšteníci akademickej knižnice (fyzické návštevy) 5 303 

Virtuálni návštevníci : web stránka AK + on line katalóg 5 675 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc (žiadaná) 54 

Medziknižničná výpožičná služba pre iné knižnice 

(požadovaná) 

97 

Analytický popis článkov (7 vybraných titulov časopisov) 399 

Spracované rešerše, konzultácie k spracovávaniu rešerší 7 

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti AOS (záznamy)  113 

Spracovanie ohlasov na publikačnú činnosť (záznamy) 135 

Spracovanie osobnej bibliografie (výstupy EPČ) 101 

Spracovanie podkladov k habilitačnému a inauguračnému 

konaniu zamestnancov (záznamy) 

774 

Sprístupňované licencované elektronické databázy 4 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ 465 

Počet stiahnutých / zobrazených elektronických dokumentov 1 249 

 

1.1.2 Knižničný a časopisecký fond 

Tabuľka 2 Knižničný a časopisecký fond 

Knižničný a časopisecký fond AK k 31. 12. 2018 tituly exempláre 

Odborná literatúra, učebnice, normy, kvalifikačné 

práce  a iné informačné dokumenty 

34 843 154 903 

Z toho beletria 7 276 7 276 

Časopisy za posledných päť rokov 85 6 244 
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1.1.3 Knižničný prírastok  

Tabuľka 3 Knižničný prírastok  

Knižničný prírastok v roku 2018 tituly exempláre 

Odborná literatúra, učebnice, normy, kvalifikačné 

práce, beletria  a iné (celkom) 

593 1 934 

Z toho časopisy 54 897 

Z toho literatúra z edičnej činnosti AOS 9 281 
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Akademická knižnica  

Demänová 393, P. O. BOX 9 

 031 06 Liptovský Mikuláš 6  

 

 

 

 

 

 Kontakty: 

 

Požičovňa:   0960 423 371     Študovňa:   0960 423 206       e-mail: ak.aos@aos.sk 

 

 

Vedúca AK:  Mgr. Mária Mestická,  0960  423 777,  maria.mesticka@aos.sk 

EPČ: Ľubica Mejcherová,  0960 423 380, lubica.mejcherova@aos.sk 

Akvizičná činnosť: Soňa Jačalová,  0960 423 372, sona.jacalova@aos.sk 

KIS: Erika Baráthová,   0960 423 371, erika.barathova@aos.sk 

Katalogizácia: Beáta Pokrievková,  0960 423206, beata.pokrievkova@aos.sk 

EIZ: Mgr. Miloš Húsenica,  0960 423 375, milos.husenica@aos.sk 
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