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1.1 Akademická knižnica 

  

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika , 

evidovaná v Zozname knižníc Slovenskej republiky č. 3998/2000-400/0032,  je informačným, 

bibliografickým, koordinačným a poradensko-vzdelávacím pracoviskom s celoškolskou 

pôsobnosťou v podriadenosti prorektora pre vedu.  

Hlavným poslaním akademickej knižnice je získavanie, odborné spracúvanie 

a sprístupňovanie knižničného fondu s cieľom  informačne zabezpečiť pedagogický proces 

a projekty vedy v Akadémii ozbrojených síl. Akademická knižnica umožňuje slobodný prístup 

k informáciám poskytovaním základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb, 

prostredníctvom ktorých sú uspokojované vzdelávacie, vedecko-výskumné a kultúrne potreby 

používateľov a čitateľov, a tak napomáha ich celoživotnému vzdelávaniu. Spolupráca na tvorbe 

kľúčových kompetencií pre štúdium je podporená aktivitami informačného vzdelávania, ktorými 

sa knižnica sa usiluje o zlepšenie informačnej gramotnosti študentov.  

  Nosnou úlohou akademickej knižnice je bibliografická registrácia záverečných 

a kvalifikačných prác, evidencia publikačnej činnosti zamestnancov Akadémie ozbrojených síl 

a študentov v študijných programoch tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Výstupy  

evidencie publikačnej činnosti  Akadémie ozbrojených síl a ohlasov na publikačnú činnosť sú 

bázou dát pre hodnotenie výsledkov vedy  a výskumu.  

 Akvizičnou činnosťou v roku 2020 knižnica doplnila knižničný a časopisecký fond 

o 1035 prírastkov do knižničného fondu a o 935 exemplárov časopiseckého fondu v celkovej 

sume  17 783 Eur. Revíznou a vyraďovacou činnosťou bolo odpísaných 8 595 knižničných 

jednotiek a 1 041 exemplárov periodík. Akademická knižnica pokračovala v realizácii projektu 

19-514-04069 k akvizícii knižnice z dotácie Fondu na podporu umenia. Súčasne knižnica uspela 

s ďalším projektom 20-514-04092 „Doplňovanie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl 

generála Milana Rastislava Štefánika“ a získala dotáciu z podprogramu 5.1.4 Akvizícia knižníc 

Fondu na podporu umenia v sume 8 000,00 Eur bez spolufinancovania. (Tabuľka 1- 4) 
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Činnosti a podujatia akademickej knižnice v roku  2020 boli ovplyvnené pandemickou 

situáciou a personálnou výmenou. Na jednej strane boli utlmené aktivity organizované knižnicou 

pre viacpočetné skupiny, na druhej strane bol rok 2020 prínosný pre aktivity v  online priestore. 

Významné zlepšenie prístupu k online zdrojom študijnej literatúry  prinieslo vytvorenie 

Virtuálnej študovne Akadémie ozbrojených síl na základe spolupráce s CVTI SR.  Virtuálnu 

študovňu zatiaľ tvorí 88 titulov monografií a učebných textov vydaných Akadémiou ozbrojených 

síl do roku 2010 a vybrané zdigitalizované tituly nachádzajúce sa v zbierke digitálnej knižnice 

CVTI SR, ktoré má akademická knižnica vo svojom fonde v printovej forme. V súvislosti 

s hľadaním ponuky elektronických kníh knižnica zabezpečila mesačný skúšobný prístup 

k portálu Bookport.cz pre zástupcov jednotlivých katedier Akadémie ozbrojených síl 

s odporúčaním zakúpenia ako doplnkového zdroja. Knižnica sa zapojila do online Týždňa vedy. 

V rámci  informačného vzdelávania zameraného na správnosť citovania použitej literatúry pri 

spracovaní záverečných a seminárnych prác zaujal webinár organizovaný v spolupráci so 

zástupkyňou Citace.Pro.com. Úspešnou aktivitou s vysokou návštevnosťou sa stala predajná 

výstava kníh v spolupráci s kníhkupectvom Tranoscius v predvianočnom období.  Akademická 

knižnica pripravila v celkovom počte 13 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí pre 237 

zúčastnených osôb. (Tabuľka 7) 

Akademická knižnica poskytovala knižnično-informačné služby čitateľom podľa 

aktuálnej epidemiologickej situácie, čo ovplyvnilo fyzickú návštevnosť  knižnice a počet 

virtuálnych návštevníkov. Počet registrovaných čitateľov sa počas roka menil v závislosti od 

počtu študujúcich v rôznych formách vysokoškolského a kariérneho vzdelávania a zamestnancov 

Akadémie ozbrojených síl. Z celkového počtu registrovaných čitateľov k 31. 12. 2020 bolo 

aktívnych 509 študentov a 75 vysokoškolských pedagógov. (Tabuľka 5 a 6)  

Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov školy a študentov externého 

doktorandského štúdia prebiehala prostredníctvom E-formulárov elektronickým zberom 

podkladov. Tento spôsob výrazne ovplyvnil zvýšenie počtu záznamov publikačnej činnosti 

a najmä ohlasov na publikačnú činnosť. Bibliografickou registráciou projektov vedy 

v Centrálnom registri publikačnej činnosti v roku 2020 bola zabezpečená nadväznosť 

a prepojenosť publikovaných výsledkov vedy a výskumu riešiteľských tímov Akadémie 

ozbrojených síl. (Tabuľka 8) 

Akademická knižnica vykonávala aktualizáciu webovej stránky  ak.aos.sk a vedeckého 

časopisu Science & Military http://sm.aos.sk/. Poskytovala prístup k dvom sprostredkovaným 

licencovaným databázam Gale a Springerlink v rámci projektu Národný informačný systém 

podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom. Prístup do databáz 
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Web of Science a Scopus bol možný len individuálne prostredníctvom spoplatneného 

vzdialeného prístupu v CVTI SR. (Tabuľka 9) 

Spolupráca s vysokoškolskými a ostatnými knižnicami sa sústredila najmä                           

do medziknižnej výpožičnej služby. Pracovné stretnutia s knihovníkmi z iných knižníc                    

na Slovensku boli zrušené alebo prenesené do online prostredia z dôvodu epidemiologickej 

situácie. Výnimočnou bola zahraničná účasť na Národnom informačnom seminári v Brne. 

Knižnica, dlhoročný člen Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov,                  

sa zapájala do prieskumých aktivít a dotazníkov. Akademická knižnica si plnila úlohy                        

na požadovanej úrovni s cieľom naplniť svoje poslanie a víziu byť dobrou knižnicou.   

1.1.1 Štatistické údaje Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl k 31. 12. 2020 

 Tabuľka 1  Knižničný fond AK  

 
Počet 

Knižničné jednotky spolu 140 434 

Počet titulov 34  877 

v tom 

Knihy (základný fond, učebnice, beletria) 133 638 

Audiovizuálne a elektronické dokumenty 
 1 594 

Z toho digitálne 

elektronické publikácie 
96 

Záverečné a kvalifikačné práce 2 423 

Iné špeciálne dokumenty (konferenčné materiály, normy, mapy, 
výskumné správy) 

2 779 

Počet knižničných jednotiek spracovaných v KIS Virtua 140 346 

Virtuálna študovňa – počet titulov 88 

Knižničné jednotky vo voľnom výbere 13 101 

Úbytky knižničných jednotiek 8 595 

   Tabuľka 2   Knižničný prírastok  

 
Tituly Exempláre 

Odborná literatúra, učebnice, normy, kvalifikačné práce, beletria  
a iné (celkom bez časopisov) 

432 1035 

Z toho elektronické publikácie 8 8 

Z toho literatúra z edičnej činnosti AOS 5 122 

Získané: 

kúpou 712 

darom 319 

výmenou 0 

inak 4 
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   Tabuľka 3  Časopisecký fond  

 
Tituly Exempláre 

Časopisecký fond  ( 2015 – 2020) 78 6 473 

Prírastok časopisov za rok 2020 56 935 

Elektronické časopisy  k predplatnému  3 3 

Z toho zahraničné časopisy 14 122 

Získané: 

kúpou 40 

darom 13 

výmenou 3 

Úbytky časopisov  43 1 041 

Časopisecký fond za 2015 - 2020 85 4 942 

 

   Tabuľka 4  Finančné náklady na akvizíciu  

 
Eur 

RPP 633009-34  Fond 111 Knihy, časopisy 9 000,00  

RPP 633009-34 Fond 111 VEDA  Knihy 6 530,00 

RPP 633009-34  Fond 72 G Knihy, časopisy 2 000,00 

RPP 633009-34  Fond 72 D Knihy, časopisy 299,15 

RPP 633 009-00   Fond  72C-17 Fond na podporu umenia 19-514-04069 1 581,83 

Tabuľka 5  Používatelia akademickej knižnice 

 
Počet 

Registrovaní používatelia k 31. 12. 2020 753 

Návštevníci akademickej knižnice (fyzické návštevy) 6 568 

Virtuálni návštevníci : web stránka AK + on line katalóg 5 056 

Počet vstupov do on-line katalógu 2 118 

 

Tabuľka 6  Knižnično-informačné služby 

 
Počet 

Výpožičky (absenčné a prezenčné  spolu) 10 615 

Vrátené informačné pramene 4 205 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc (žiadaná) 91 

Medziknižničná výpožičná služba pre iné knižnice (požadovaná) 100 

Vypracované bibliografie a rešerše 91 

Elektronické referenčné služby  251 
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 Tabuľka 7  Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 
Týždeň slovenských knižníc – Výstava kníh zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia 

Výstav kníh z fondu AK v rámci cyklu  
Pripomíname si .... 140. výročie narodenia generála M. R. Štefánika 

Týždeň vedy – online / prezentácie akademickej knižnice:  
Výstava odbornej zahraničnej literatúry spoločnosti SLOVART G. T. G.;  
GALE - Academic One File;  
ORCID – DOI byť viditeľným vo vedeckom publikovaní 

Predvianočná predajná výstava kníh „Dar, ktorý poteší“ 

Úvodné informácie o akademickej knižnici a registrácia študentov 1. ročníka 1. st. VŠ 

Elektronické informačné zdroje v podmienkach AOS - informačná príprava k EIZ pre 

študentov a pedagógov 

Rešeršné služby a citovanie - informačná prednáška pre študentov 3. ročníka 1. st. VŠ                           
a 5. ročníka 2. st. VŠ 

Webinár CitacePro.com  

Tabuľka 8  Evidencia publikačnej činnosti 

 
Počet 

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti AOS (záznamy)  106 

Spracovanie ohlasov na publikačnú činnosť (záznamy) 232 

Spracovanie osobnej bibliografie (výstupy EPČ) 82 

  Tabuľka 9  Elektronické informačné zdroje 

 
Počet 

Sprístupňované licencované elektronické databázy 2 

Databázy nakúpené z vlastných zdrojov 0 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ 1 233 

Počet stiahnutých / zobrazených elektronických dokumentov 1 405 

 

    Tabuľka 10  TOP výpožičky za roky 2016 – 2020 ( viac ako 100 transakcií) 

Autor Názov 

Berníková, Zuzana Cvičebnica anglického jazyka 

Mellor-Clark, Simon Campaign 2 

Spilý, Peter Vojenská taktika 

Mellor-Clark, Simon Campaign 

Baker de Altamirano, Yvonne Campaign 2 

Andráš, Ľubomír Základy elektrotechniky 

Hrivňák, Emil Munícia I 

Andráš, Ľubomír Zbierka príkladov zo základov elektrotechniky 

 
Kolesová technika 

Ivan, Ján Matematika 1 

Hrivňák, Emil Munícia II 

Eliaš, Jozef Zbierka úloh z vyššej matematiky 1 
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Soars, John New Headway English Course 

Soars, John, New Headway English Course 

Mellor-Clark, Simon Campaign 3 

Mudroň, Ján, Základy klasickej mechaniky 

Homola, Ján 
Dejiny vojenského umenia - (od staroveku do konca 19. 
storočia) 

Nebus, František, Teória signálov 

Hrivňák, Vladimír Výbušniny 

Jurčák, Vojtech Organizácie medzinárodného krízového manažmentu 

Belan, Lubomír, Manažment vo vojenstve 

 

 

 

Kontakt 

Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 
e-mail: akaos@aos.sk 

Webové sídlo: ak.aos.sk 

 
 

Vedúca akademickej knižnice:   

Mgr. Mária MESTICKÁ 423 777 
 
Evidencia publikačnej činnosti:    

Erika BARÁTHOVÁ                423 380 

 
Knižnično-informačné služby: požičovňa                                       423 371 
Miroslava LOPČIANSKA 
 študovňa 423 372 
Soňa JAČALOVÁ 
 
Odborné činnosti: akvizícia 423 206 
Beáta POKRIEVKOVÁ 

                   elektronické informačné zdroje 423 375 
Mgr.Miloš HÚSENICA  
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