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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 vedecko-informačným, 

bibliografickým, koordinačným a poradensko-vzdelávacím pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou 

v podriadenosti prorektora pre vedu.  

1.1a Zhrnutie činnosti akademickej knižnice 

Napriek pokračujúcej pandemickej situácii na Slovensku, akademická knižnica naplnila svoje 

poslanie v roku 2021 aktívnou činnosťou v oblasti budovania, ochrany, odbornej evidencie 

a sprístupňovania knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl s cieľom informačne zabezpečiť 

pedagogický proces a projekty vedy v Akadémii ozbrojených síl. Akademická knižnica realizovala projekty  

k akvizícii knižničného fondu z dotácie Fondu na podporu umenia. Zabezpečila nový spôsob výberového 

nákupu elektronických online kníh v licencovanej databáze ProQuest Ebook Central ( Tabuľka 1  ). 

Akademická knižnica umožnila čitateľom a používateľom slobodný prístup k informáciám. Poskytovala 

základné a špeciálne knižnično-informačné služby a uskutočnila výstavy kníh a aktivity zamerané na 

zlepšenie informačnej gramotnosti v oblasti informačného vzdelávania (Tabuľka 5  ).  Na základe 

inštitucionálneho predplatného umožnila využívať všetky benefity plateného rozhrania služby Citace PRO 

PLUS, citačného manažéra, ktorý bol súčasne bol prepojený s online katalógom. Založením členstva 

Akadémie ozbrojených síl v registračnej agentúre Crossref sa začala éra prideľovania identifikátora DOI 

článkom a celým číslam online časopisov vydávaných Akadémiou ozbrojených síl – Vojenské reflexie, 

Science & Military. Knižnica plnila úlohy v oblasti evidencie publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených 

síl (Tabuľka 10  a Prehľad). Spoluprácu s vysokoškolskými a ostatnými knižnicami sústredila najmä do 

medziknižnej výpožičnej služby (Tabuľka 6  ). Akademická knižnica sa zapájala do prieskumých aktivít 

a dotazníkov ako dlhoročný člen Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov. 

Pracovníci knižnice sa zúčastnili odborných webinárov k témam poskytovania knižnično-informačných 

služieb, k správnym postupom evidencie publikačnej činnosti. Čitatelia a používatelia boli pravideľne 

informovaní o aktivitách akademickej knižnice prostredníctvom elektronickej pošty a webového sídla, 

ktoré administruje. 

1.1b Oblasti činnosti akademickej knižnice 

Akvizičnou činnosťou v roku 2021 knižnica doplnila knižničný a časopisecký fond                        

o 1577 prírastkov do knižničného fondu a o 889 exemplárov časopiseckého fondu v celkovej sume  33 353, 

58 Eur. Knižničné jednotky boli zaevidované a katalogizované v automatizovanom knižničnom systéme 

Virtua. Podľa zápisníc revíznej a vyraďovacej komisie bolo odpísaných a vyradených  1 560 knižničných 

jednotiek, evidovaných v Zozname úbytkov a 996 exemplárov periodík zo Súborného katalógu periodík 

SR. Akademická knižnica bibliograficky spracovala záverečné a kvalifikačne práce, pričom bolo 

v minulom roku zaevidovaných 135 bakalárskych prác, 69 diplomových prác a 3 habilitačné práce                               

( Tabuľka 1  ). 

 V spolupráci s Albertina icome s. r. o. knižnica uskutočnila výberový nákup 12 titulov online 

elektronických publikácií s trvalým prístupom v databáze Ebook Central ProQuest s cieľom budovať 

elektronickú databázu online kníh. Akademická knižnica pokračovala v realizácii projektu akvizície 

knižnice z dotácie Fondu na podporu umenia č. 20-514-04092 „Doplňovanie knižničného fondu Akadémie 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“ v sume 8 000,00 Eur bez spolufinancovania. 

Súčasne knižnica uspela vo Fonde na podporu s ďalším projektom č. 21-514-04762 „Akvizícia knižničného 

fondu akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl“ a získala dotáciu na nákup kníh a periodík v sume 

5 000,00 Eur s povinným spolufinancovaním, ktoré Akadémia ozbrojených síl realizovala v celkovej sume 

653, 20 Eur (Tabuľka 4).  

Akademická knižnica poskytovala knižnično-informačné služby najmä študentom 

a vysokoškolským učiteľom podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, čo ovplyvnilo fyzickú návštevnosť  

knižnice, ktorá bola porovnateľná s počtom virtuálnych návštevníkov (Tabuľka 5  ). Počet registrovaných 

čitateľov sa počas roka menil v závislosti od počtu študujúcich v rôznych formách vysokoškolského štúdia, 
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počtu zamestnancov Akadémie ozbrojených síl a ostatných zmluvných partnerov v priemere 940 aktívnych 

používateľov. (Tabuľka 5  ). Akademická knižnica pripravila v celkovom počte 20 podujatí a aktivít 

v online priestore, z ktorých bolo 13 vzdelávacích vo forme prednášky alebo webinára (Tabuľka 8). 

Budovanie digitálnej knižnice  v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (ďalej 

len „CVTI SR“) pokračovalo v spoplatnenom režime. Virtuálna študovna Akadémie ozbrojených síl bola 

doplnená o šesť publikácií z edičnej činnosti Akadémie ozbrojených síl a celkovo bolo sprístupnených 90 

e-born titulov z edície Akadémie ozbrojených síl. V závere roka sa Akadémia ozbrojených síl zapojila do 

celoeurópskeho projektu EODOPEN zameraného na digitalizáciu tlačených dokumentov a ich 

sprístupnenie verejnosti, na ktorom participuje CVTI SR. V oblasti elektronických informačných zdrojov 

bol umožnený prístup k dvom sprostredkovaným licencovaným databázam Gale a Springerlink v rámci 

projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja bezodplatne pre záujemcov v Akadémii 

ozbrojených síl (Tabuľka 9  ).  

             Akademická knižnica zabezpečovala evidenciu výstupov publikačnej činnosti a ohlasov na výstupy 

publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených síl v databáze CREPČ 2 a v lokálnom informačnom systéme 

ProfEPC podľa podkladov z elektronického zberu dát od autorov. Štatistické údaje Akadémie ozbrojených 

síl vychádzajú z vykazovacieho obdobia 2021 pre evidenciu publikačnej činnosti. V evidencii od 1. 2. 2021 

do 31. 1. 2022 bolo vykázaných celkovo 175 záznamov o výstupoch publikačnej činnosti, z toho bolo 116 

záznamov zamestnancov Akadémie ozbrojených síl a 90 záznamov študentov tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia ( ďalej len „externých doktorandov“), z toho 31 záznamov predstavuje 

spoluautorstvo externých doktorandov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl. Vo vykazovacom 

období 2021 bolo evidovaných 329 záznamov ohlasov na výstupy publikačnej činnosti, z toho bolo 301 

záznamov o ohlasoch na výstupy publikačnej činnosti zamestnancov Akadémie ozbrojených síl                        

a 53 záznamov externých doktorandov, z toho 25 záznamov externých doktorandov v spoluautorstve 

so zamestnancami Akadémie ozbrojených síl (Tabuľka 10  a Prehľad). Bibliografickou registráciou 

projektov vedy v Centrálnom registri publikačnej činnosti v roku 2021 bola zabezpečená nadväznosť 

a prepojenosť publikovaných výsledkov vedy a výskumu riešiteľských tímov Akadémie ozbrojených síl. 

Prehľad výstupov evidencie publikačnej činnosti  Akadémie ozbrojených síl a ohlasov na výstupy 

publikačnej činnosti je podkladom pre hodnotenie výsledkov vedy  a výskumu a predstavuje jeden 

z atribútov pre hodnotenie kvality školy (Tabuľka 10  Prehľad). V roku 2021 vstúpila do platnosti nová 

Vyhláška č. 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 

ktorá zmenila kategórie výstupov publikačnej činnosti. Akademická knižnica sa podieľala na deduplikácii 

záznamov v databáze CREPČ 2. 

Rok 2021 priniesol nové výzvy a ponúkol možnosti pre rozšírenie rutinných činností,  nové spôsoby 

realizácie aktivít s potrebou samovzdelávania, intenzívneho úsilia o rozvoj knižnice, aby mohla 

Akademická knižnica plniť úlohy na požadovanej úrovni s cieľom naplniť svoje poslanie a víziu byť dobrou 

knižnicou aj v novom roku.    

 

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  0960 423 777 

Knižnično-informačné služby:  
Miroslava LOPČIANSKA     požičovňa  0960 423 371 

Soňa JAČALOVÁ                  študovňa    0960 423 372 

Odborné činnosti: 

Erika BARÁTHOVÁ              evidencia pbulikačnej činnosti   0960 423 380 

Beáta POKRIEVKOVÁ         akvizícia                             0960 423 206 

Mgr.Miloš HÚSENICA         elektronické informačné zdroje  0960 423 375 

mailto:akaos@aos.sk
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1.1.1 Štatistické údaje Akademickej knižnice Akadémie ozbrojených síl k 31. 12. 2021 

 Tabuľka 1  Knižničný fond AK k 31. 12. 2021 

 Počet 

Knižničné jednotky spolu 140 363 

Počet titulov 35  682 

v tom 

Knihy (základný fond, učebnice, beletria) 133 372 

Záverečné a kvalifikačné práce 2 635 

Audiovizuálne a elektronické dokumenty 

 

 

 1 590 

Z toho digitálne 

elektronické publikácie 
110 

Iné špeciálne dokumenty (konferenčné materiály, normy, mapy, 

výskumné správy) 
2 766 

Počet knižničných jednotiek spracovaných v KIS Virtua 140 363 

Virtuálna študovňa – počet titulov vydaných Akadémiou ozbrojených síl 90 

Knižničné jednotky vo voľnom výbere (beletria, študovňa) 13 557 

Úbytky knižničných jednotiek za rok 2021 1560 

 

   Tabuľka 2   Knižničný prírastok za rok 2021 

 Tituly Exempláre 

Odborná literatúra, učebnice, normy, kvalifikačné práce, beletria  

a iné (celkom bez časopisov) 
815 1577 

Z toho audiovizuálne a elektronické publikácie 104 104 

Z toho odborná literatúra z edičnej činnosti Akadémie ozbrojených 

síl 
7 392 

Získané: 

kúpou 1013 

darom 474 

výmenou 0 

inak 90 

    

   Tabuľka 3  Časopisecký fond  

 Tituly Exempláre 

Časopisecký fond  ( 2016 – 2021) 79 4 909 

Úbytky časopisov za rok 2021 59 996 

Prírastky časopisov za rok 2021 48 889 

Elektronické časopisy  k predplatnému (bez úhrady) v roku 2021 3 3 

Z toho zahraničné časopisy 11 120 

Získané: 

kúpou 33 852 

darom 13 33 

výmenou 2 4 
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   Tabuľka 4  Finančné náklady na akvizíciu akademickej knižnice 

 Eur 

RPP 633009-34  Fond 111 Knihy, časopisy 9 893,00  

RPP 633009-34 Fond 111 VEDA  Knihy 9 578,89 

RPP 633009-34  Fond 72 D Knihy 21,55 

RPP 633009-34  Fond 72 G Knihy 3 873,00 

RPP 633 009-00   Fond  72C-17 Fond na podporu umenia 20-514-04092  

(dotácia z roku 2020) 
8 000,00 

RPP 633 009-00   Fond  72C-17 Fond na podporu umenia 21-514-04762 

(čiastka z dotácie 5 000,00 v roku 2021) 
1 986,14 

RPP 637 004-35 Všeobecné služby (Ebook Central, Crossref) 1 546,58 

Tabuľka 5  Používatelia akademickej knižnice 

 Počet 

Registrovaní používatelia k 31. 12. 2021 940 

                                                                    z toho študenti  637 

Návštevníci akademickej knižnice (fyzické návštevy) 6 169 

Virtuálni návštevníci  6 673 

Počet vstupov do on-line katalógu 15 920 

Tabuľka 6  Knižnično-informačné služby 

 Počet 

Výpožičky (absenčné a prezenčné  spolu) 11 257 

Medziknižničná výpožičná služba z iných knižníc (žiadaná) 80 

Medziknižničná výpožičná služba pre iné knižnice (požadovaná) 76 

Vypracované bibliografie (prehľad výstupov publikačnej činnosti) a rešerše  178 

Elektronické referenčné služby  666 

 

     Tabuľka 7  TOP výpožičky za rok 2021 (30 a viac transakcií) 

Autor Názov 

Berníková, Zuzana Cvičebnica anglického jazyka 

Andráš, Ľubomír Zbierka príkladov zo základov elektrotechniky 

Andráš, Ľubomír Základy elektrotechniky 

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

Jurčák, Vojtech Organizácie medzinárodného krízového manažmentu 

Spilý, Peter Vojenská taktika 

Mudroň, Ján, Základy klasickej mechaniky 

Hrivňák, Emil Munícia II 

Bridik, Lukáš, Optické a optoelektronické prístroje 

Mellor-Clark, Simon Campaign 2 

Hrivňák, Emil Munícia I 

Mudroň, Ján, Elektrodynamika 
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Hrivňák, Vladimír Výbušniny 

Belan, Lubomír, Manažment vo vojenstve 

  Tabuľka 8  Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

 

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

Výstavy kníh z fondu AK v rámci cyklu Pripomíname si ....  

76. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša;  

60. výročie letu prvého človeka do kozmického priestoru – Jurij Gagarin;  

Děň víťazstva nad fašizmom;  

FPU – online výstava kníh zakúpených z dotácie k ukončeniu projektu 20-514-04092 

a poďakovanie FPU;  

Protilietadlovci na Slovensku 100. výročie – výstava kníh k téme protivzdušnej obrany 

Týždeň vedy – online / prezentácie akademickej knižnice:  

Fotoelektrický jav – Albert Einstein – Nobelova cena (výstava k 100. výročiu odovzdania 

Nobelovej ceny za fyziku Albertovi Einsteinovi za vysvetlenie fotoelektrického javu); 

Webinár E-pomôcky k vedeckému publikovaniu k téme ORCID, Writtefull, ProQuest Refworks 

Predvianočná predajná výstava kníh „Dar, ktorý poteší“ 

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

využívanie knižnično-informačných služieb AK 

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 

 

 Tabuľka 9  Elektronické informačné zdroje 

 Počet 

Sprístupňované licencované elektronické databázy 3 

Databázy nakúpené z vlastných zdrojov – Ebook Central ProQuest  1 

Počet vyhľadávaní v licencovaných EIZ 1 114 

Počet stiahnutých / zobrazených elektronických dokumentov 1 466 

Počet databáz vytvorených knižnicou 9 

 

Tabuľka 10  Evidencia publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených síl za rok 2021 

 Počet 

Záznamy výstupov publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených síl 175 

 

Záznamy ohlasov na výstupy publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených síl 

 

329 
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1.1.2 Prehľad publikačnej činnosti Akadémie ozbrojených síl za rok 2021 

Počet výstupov publikačnej činnosti 

Kategória Názov kategórie Zamestnanci Externí 

doktorandi 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 

1  

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch 

 

5 1 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

 

20 11 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

3 

1 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

7 1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

 

7 

3 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 

11 11 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

 

39 48 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

konferencií 

 

1  

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných 

úlohách 

 

9 1 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

 

1  

BCI Skriptá a učebné texty 4 5 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 2 4 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 2 1 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru 4  

 Počet výstupov spolu: 116 90 

 z toho v 

spoluautorstve so 

zamestnancami 

AOS                31 

 Spolu registrované v databázach Web of 

Science alebo Scopus: 

19 4 
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Počet ohlasov na výstupy publikačnej činnosti 

Kategória Názov kategórie Zamestnanci Externí doktorandi 

1 Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 

86 6 

2 Citácie v domácich publikáciách registrované 

v citačných indexoch Web of Science 

a v databáze SCOPUS 

 

35 

2 

3 Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 

61 12 

4 Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 

119 33 

 Počet ohlasov spolu: 301 53 

 z toho v 

spoluautorstve so 

zamestnancami 

AOS                  25 

 Spolu registrované v databázach Web of 

Science alebo Scopus: 

121 8 

 

 

Počet výstupov tvorivej činnosti špičkovej medzinárodnej kvality 

Kategória Názov kategórie zamestnanci Externí doktorandi 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 

1  

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

3 

1 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

7 1 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

1 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 15. februára 2022. 

Spracovala: Mgr. Mária Mestická, vedúca akademickej knižnice  


