
EKONOMICKÁ UNIVERZITA  V BRATISLAVE 
Slovenská ekonomická knižnica 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Správa  o  činnosti  Slovenskej  ekonomickej  knižnice 
Ekonomickej  univerzity  v  Bratislave   

za  rok  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, 2018 
 



 1 

 
V Dlhodobom zámere rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2015 - 2019 s výhľadom 
do roku 2023 je pre Slovenskú ekonomickú knižnicu Ekonomickej univerzity v Bratislave stanovené: 
Priorita:  Zabezpečiť poskytovanie a rozvoj moderných  knižnično-informačných služieb  

a súvisiacich činností s využitím možností technologického vývoja v tejto oblasti 
Hlavná úloha:   Rozširovanie komplexných knižnično-informačných služieb Slovenskej ekonomickej  

knižnice v reálnom i digitálnom priestore 
 
Cieľom Slovenskej ekonomickej knižnice je kvalitnou a zodpovednou činnosťou aktívne prispievať k naplneniu 
vízie Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) a poskytovať informačnú 
podporu k dosiahnutiu strategických cieľov:  
- na národnej úrovni profilovať univerzitu ako univerzitu presadzujúcu jej výskumný charakter;  
- na medzinárodnej úrovni profilovať univerzitu ako inštitúciu, spĺňajúcu medzinárodné štandardy vo 

všetkých oblastiach jej činnosti.  
 

Slovenská ekonomická knižnica (ďalej „SEK“ alebo „knižnica“) ako celouniverzitné vedecko-informačné, 
bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko svoju činnosť neustále prispôsobuje kvalitatívne 
narastajúcim potrebám a požiadavkám univerzity i používateľov. V súlade so svojim poslaním vykonáva 
aktivity zamerané na podporu vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu EU v Bratislave. Priebežne sa 
snaží  skvalitňovať, modernizovať a rozširovať úroveň poskytovaných knižnično-informačných služieb 
a priblížiť sa k štandardom služieb v iných slovenských a zahraničných knižniciach.  
 
 
Zámerom predkladaného materiálu je informovať vedenie EU v Bratislave o činnosti SEK v roku 2017 
a predložiť návrh plánu činnosti na rok 2018 tak, aby SEK plnila svoje úlohy a priority Dlhodobého zámeru 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 
 
Materiál obsahuje časti: 

I. Základné údaje  
II. Hlavné úlohy SEK v roku 2017 
III. Činnosť SEK v roku 2017 
IV. Vyhodnotenie plnenia úloh SEK za rok 2017 
V. Plán činnosti SEK na rok 2018 
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I.   Základné údaje  
Slovenská ekonomická knižnica je v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach akademickou knižnicou EU 
v Bratislave, ktorá plní funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť 
ekonomických vied a príbuzných vedných disciplín. 
 
1. Organizačné a personálne zabezpečenie 
SEK je útvarom riadeným prorektorkou pre manažovanie akademických projektov. 
 
Organizačná štruktúra 
Riaditeľka: Mgr. Jitka Kmeťová 
Útvar riaditeľa  
Oddelenie informačných zdrojov  – vedúca a zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Iveta Pleceniková 
Oddelenie knižnično-informačných služieb – vedúca: Božena Černá 
 
V SEK bolo k 31.12.2017 zamestnaných 33 pracovníkov na plný pracovný úväzok.  
 
Tab.1 Kvalifikačná štruktúra pracovníkov SEK k 31.12.2017 

Úplné stredoškolské vzdelanie 12 
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 2 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 19 

 
 
2. Ekonomické zhodnotenie 
Pridelené rozpočtové prostriedky pre rok 2017 vo výške 82 360 € (v tom špecifiká MŠVVaŠ 8 000 eur).  
Všetky pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané efektívne a maximálne hospodárne. 
 

SEK v roku 2017 vygenerovala príjmy za poskytovanie knižnično-informačných služieb v celkovej výške 
10 100,05 €, z toho 440,59 € v Pobočke SEK v Košiciach. Príjmy boli priebežne odovzdávané na bežný účet 
univerzity. 
 
 
3. Technologické zabezpečenie 
Prevádzka SEK je plne automatizovaná knižnično-informačným systémom Advanced Rapid Library (viď 
časť 6.5.). 

Lokálnu počítačovú sieť tvorí 60 počítačových staníc (ďalej „PC“), z toho pre používateľov je určených 29 PC. 
Počet používateľských PC je limitovaný prípojkami na internet a rozvodmi elektrickej energie.  

WiFi pripojenie je zabezpečné vo všetkých študovniach SEK vrátane Pobočky v Košiciach. 

Pre používateľov knižnice sú prístupné 3 stolové skenery. 

Správu informačného systému (softvérové a hardvérové zabezpečenie) SEK realizuje v spolupráci s Centrom 
informačných technológií EU v Bratislave. 
 
 
4. Pracoviská SEK 
Knižnično-informačné služby sú používateľom SEK poskytované v 4 špecializovaných pracoviskách v Bratislave 
(Požičovňa, Časopisecká študovňa, Všeobecná študovňa, Archív publikačnej činnosti) a v 2 pracoviskách 
Pobočky SEK v Košiciach. 
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Tab.5 Základné informácie o pracoviskách SEK  k 31.12.2017 

 Počet 
zamestnancov 

Používateľské 
miesta 

Návštevnosť IT vybavenosť pre používateľov 

Požičovňa 3 29 25 331 8 PC, wifi, stolový skener 
Časopisecká študovňa 2 53 2 806 7 PC, wifi, stolový skener 
Všeobecná študovňa 2 66 5 481 6 PC, wifi, stolový skener 
Archív publikačnej činnosti 1 3   653 1 PC, wifi 
Pobočka v Košiciach - požičovňa 1 1 1 980 0 PC, wifi 
Pobočka v Košiciach - študovňa 1 28 1 684 4 PC zapožičané z PHF, wifi 

 
 
4.1. Pobočka SEK v Košiciach 

Pobočka sa nachádza v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach (ďalej „PHF“) na Tajovského 
ul. v Košiciach. Požičovňa pobočky je umiestnená v podkrovných priestoroch, kde sa poskytujú absenčné 
výpožičky dokumentov. Na prízemí inej časti budovy sa nachádza študovňa, v ktorej sú poskytované prezenčné 
výpožičky, rešeršné, referenčné, konzultačné služby a preberanie podkladov k evidencii publikačnej činnosti a 
ohlasov pracovníkov PHF. Podklady k publikačnej činnosti sú následne zasielané na odborné spracovanie do 
SEK v Bratislave.  
K dnešnému dňu sa nepodarilo zabezpečiť, aby pobočka mala aj telefonické pripojenie a pevný internet. 
 
 
4.2. Európske dokumentačné centrum 
Európske dokumentačné centrum Ekonomickej unievrzity v Bratislave (ďalej „EDC“) je súčasťou celoeurópskej 
siete informačných služieb EUROPE Direct, vytvorenej Európskou komisiou so zámerom podporovať 
vzdelávanie a výskum v oblasti európskej integrácie sprístupňovaním oficiálnych dokumentov a publikácií 
európskych inštitúcií akademickej obci a ostatnej verejnosti. Informácie o výzvach, stratégiách, kampaniach a 
významných štatistických údajoch z prostredia Európskej únie SEK priebežne sprostredkovávala 
prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. 

Aktivity EDC sa orientovali najmä na získavanie, sprístupňovanie informačných zdrojov a poskytovanie 
referenčných služieb. Na základe udeleného štatútu poskytuje Európska únia (EÚ) knižnici zdarma výberovo 
jeden výtlačok periodických a neperiodických publikácií Úradu pre vydávanie publikácií EÚ. Tieto publikácie sú 
voľne prístupné na preznečné štúdium vo vyhradenom priestore vo Všeobecnej študovni. Okrem tlačených 
publikácií má univerzita prístup k vybraným elektronickým publikáciám Úradu, ktoré sú  dostupné zo záznamov 
vytvorených v katalógu SEK prelinkovaním na plné texty. 

Ročný prírastok fondu EDC v printovom formáte v roku 2017 predstavoval 23 kníh a 5 titulov časopisov. 

 
 
4.3. Tímovka 
 
21.4.2017 bola pre návštevníkov knižnice v priestoroch bývalej Študovne záverečných prác sprístupnená tzv. 
Tímovka. Koncepčne je nastavená ako priestor s celodenným prístupom (podľa prevádzkových hodín 
Požičovne), ktorý nie je určený výhradne pre registrovaných používateľov. Od prvých dní je využívaná najmä 
študentami na individuálnu alebo skupinovú prácu, alebo ako oddychová zóna. Na priestory Tímovky sa 
nevzťahujú štandardné nastavenia, ktoré platia pre študovne SEK: študenti si môžu priniesť vlastné 
občerstvenie, môžu preskupovať stoly podľa aktuálnej potreby, využívať pripojenie wifi a hlasitosť 
komunikácie si určujú vzájomnou dohodou. 
Priestory Tímovky sú využívané taktiež pre aktivity informačného vzdelávania SEK alebo akcie organizované 
knižnicou. 
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II.  Hlavné úlohy SEK v roku 2017 
 
Knižnica plní úlohy vyplývajúce zo Štatútu SEK a vykonáva činnosti v rámci svojej špecializácie nad rámec 
potrieb univerzity. 
 
SEK v roku 2017 plnila nasledujúce prioritné úlohy: 
1. Zabezpečovanie informačných potrieb a požiadaviek akademickej obci EU v Bratislave, odbornej 

verejnosti a inštitúciám zo Slovenska i zo zahraničia. Informačná podpora vzdelávacieho a vedecko-
výskumného procesu na EU v Bratislave.  

2. Bibliografická registrácia, metodická podpora a sprístupňovanie publikačnej činnosti a ohlasov 
pracovníkov EU v Bratislave.  

3. Export záznamov publikačnej činnosti do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR. 
4. Zabezpečovanie centrálneho nákupu knižných a periodických publikácií. Zabezpečovanie funkcií nákupcu 

v procese verejného obstarávania komodity „Prístupy do databáz“. 
5. Poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb. 
6. Zabezpečovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom dostupným na EU v Bratislave. 
7. V maximálnej miere úplnosti budovanie a sprístupňovanie knižničného fondu a informačných zdrojov 

s dodržaním kontinuity získavania vedeckých a odborných časopisov. 
8. Výmena odbornej literatúry s domácimi a zahraničnými výmennými partnermi. 
9. Budovanie a sprístupňovanie bibliografických a autoritatívnych databáz z oblasti svojej špecializácie 

s prepojením na plné texty v súlade s autorským zákonom. 
10. Budovanie špecializovaného tezauru pre oblasť ekonómie „Slovník ekonomických termínov“,  ktorý 

využívajú aj iné knižnice SR ako špecializovaný selekčný nástroj. 
11. Spolupráca na celonárodnom systéme Súborného katalógu knižníc SR – periodiká, v ktorom je SEK 

zodpovedná za správu a aktualizáciu údajov z oblasti ekonómie. 
12. Sprístupňovanie katalógu knižnice a informácií o službách knižnice prostredníctvom webovej stránky SEK. 
13. Realizácia aktivít informačného vzdelávania pre všetky kategórie používateľov, akademickú obec EU 

v Bratislave a pre pracovníkov SEK. Zabezpečovanie kvalifikačného rastu pracovníkov SEK účasťou na 
seminároch, konferenciách a školeniach. 

14. Projektová činnosť:  
- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom (NISPEZ II, NISPEZ III - participácia ako užívateľ na národnom projekte MŠVVaŠ 
SR; 

- Journal Donation Project New School for Social Research New York – participácia na medzinárodnom 
projekte na zakúpenie zahraničných periodík z oblasti ekonómie; 

- Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – aktívna spolupráca na celoštátnom projekte 
MŠVVaŠ SR. 

15. Zavádzanie nových informačných technológií a služieb. 
16. Propagácia SEK prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. 
17. Poskytovanie adresných informácií a referenčných služieb. 
18. Spolupráca s akademickými, vedeckými a verejnými knižnicami, s domácimi a zahraničnými odbornými 

inštitúciami. 
19. Rozvoj knižnično-informačného systému ako súčasti národného knižničného systému SR. 
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III.   Činnosť SEK v roku 2017 
 
SEK v roku 2017 plnila svoje prioritné úlohy, v rámci ktorých bola činnosť knižnice zameraná na nasledujúce 
oblasti: 

1. Knižničný fond 
2. Elektronické informačné zdroje  
3. Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov EU v Bratislave  
4. Záverečné práce obhájené na EU v Bratislave 
5. Zabezpečovanie odborných knižnično-informačných služieb 
6. Celoknižničné odborné činnosti 
7. Inštitucionálny repozitár EU v Bratislave 

 
 

1. Knižničný fond 
 

SEK systematicky získava, bibliograficky spracováva, uchováva a sprístupňuje špecializovaný knižnično-
informačný fond zodpovedajúci odbornej profilácii EU v Bratislave podľa akreditovaných študijných odborov 
univerzity, zameraniu vedecko-výskumnej činnosti univerzity a zodpovedajúci funkcii špecializovanej vedeckej 
knižnice. 
Knižničný fond SEK je budovaný v súlade so zásadami Akvizičnej politiky SEK, cieľom ktorej je v logickej 
následnosti a v maximálnej miere zabezpečovať relevantné informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu 
a študijné potreby EU v Bratislave. 
 
Tab.6 Prírastok do fondu za posledných 5 rokov 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Knihy pre celú EU (tituly) 6 563 7 726 6 105 4 258 4 590 

- z toho do fondu SEK 6 136 7 185 5 777 3 827 4 191 
Periodiká pre celú EU (tituly) 291 291 269 295 249 

- z toho do fondu SEK 265 263 269 262 214 
Stav knižničného fondu      
(knižničné jednotky) 

 
372 661 

 
379 911 

 
381 921 

 
377 492 

 
374 440* 

*Pokles stavu knižničného fondu súvisí s úbytkom vyradených kníh v rámci revízie fondu  
 
 
1.1. Nákup 
V zmysle Internej smernice EU v Bratislave č. 2/2015 Centrálny nákup knižných a periodických publikácií na EU 
v Bratislave SEK priebežne nakupovala publikácie pre všetky fakulty, katedry a pracoviská univerzity vrátane 
SEK. Požiadavky na nákup zo strany jednotlivých organizačných zložiek univerzity boli realizované v plnom 
rozsahu.  
O nákupe publikácií do knižničného fondu SEK a ich multiplicite rozhodovala Akvizičná komisia SEK.  
Procesu nákupu predchádza prieskum trhu a výber dodávateľa s cenovo najvýhodnejšou ponukou. 
 
V rámci participácie SEK na medzinárodnom projekte „Journal Donation Project“ New School for Social 
Research New York bolo za veľmi výhodných finančných podmienok zakúpených 19 titulov vedeckých a 
odborných ekonomických časopisov v hodnote  6 058,08 €. Finančné vyčíslenie úspory je 20 789,92 eur. 
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1.2. Dary 
Významným prínosom pre knižničný fond SEK je získavanie dokumentov v podobe darov nad rámec bežného 
akvizičného prírastku. Celkovo bolo v roku 2017 darom získaných 697 knižných publikácií a 35 titulov periodík.  

Z centrály OECD v Paríži SEK získala 239 titulov / 248 exemplárov knižných publikácií. 

 
 
1.3. Bezodplatný prevod z Vydavateľstva EKONÓM 
Bezodplatným prevodom z produkcie vydavateľstva SEK získala 59 titulov / 229 exemplárov publikácií, z toho 
14 titulov / 98 exemplárov študijnej literatúry, 2 tituly / 16 exmplárov monografickej literatúry a  4 tituly / 17 
exemplárov zborníkov v tlačenej forme. 

 
 
1.4. Výmena dokumentov 
Dlhoročnou spoluprácou so slovenskými a zahraničnými inštitúciami SEK získava informačné zdroje, ktoré by 
inak musela nakúpiť, alebo ktoré sú inými akvizičnými metódami nedostupné. V roku 2017 mala SEK v procese 
výmeny dokumentov celkovo 33 partnerov. 

V rámci výmeny dokumentov SEK pravidelne zasielala partnerským inštitúciám v zahraničí a na Slovensku nové 
čísla vedeckých časopisov Ekonomické rozhľady a Studia Commercialia Bratislavensia. Knižnica od 
partnerských inštitúcií recipročne dostávala aktuálne štatistické publikácie, univerzitné a vysokoškolské 
časopisy a iné publikácie. 

V prílohe č. 1 je uvedený zoznam periodík získaných v rámci výmeny dokumentov. 

 
 
1.5. Harvesting publikácií v elektronickej forme 
SEK priebežne pokračuje v  harvestingu (zber dát) publikácií v elektronickej forme z internetu. Jedná sa o 
publikácie, ktoré sú zverejňované v režime Open Acces. Tieto dokumenty sú pripojené  k bibliografickým 
záznamom prostredníctvom modulu Content Server knižničného systému sprístupnené v súlade s autorským 
zákonom.  
Prioritne sú harvestované publikácie Štatistického úradu SR a Ekonomického ústavu SAV. 
 
 
 
Tab.8 Prírastok knižničných jednotiek podľa akvizičných metód (pre celú EU v Bratislave) 
 2013 2014 2015 2016 2017 
nákup 1 883 2 628 1 586 1 679 1 492  
dar 701 583 431 679 697 
bezodplatný prevod  483 420 550 277 229 
výmena 24 7 5 5 9 
záverečné práce 4 750 3 644 3 533 1 212 3 252 
zviazané ročníky periodík 440 444 0 406 388 
Spolu knižničných jednotiek 8 281 7 726 6 105 4 258 5 841 
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2. Elektronické informačné zdroje 
 
Prioritnou úlohou SEK je zabezpečovanie a sprostredkovanie online prístupu k interným a externým 
elektronickým informačným zdrojom, najmä k plnotextovým a faktografickým databázam.  

SEK je nákupcom elektronických informačných zdrojov (ďalej „EIZ“) pre EU v Bratislave. Požiadavky na verejné 
obstaranie EIZ sme realizovali v spolupráci s Oddelením verejného obstarávania priebežne a v súčinnosti so 
zadávateľmi. 

Prehľad EIZ dostupných na EU v Bratislave v roku 2017 a informácia o ich využívaní je v prílohe č. 2. 
 
2.1. Databázy budované v SEK 

SEK buduje a spravuje elektronický katalóg bibliografických záznamov informačných zdrojov a databázu 
súborov autorít. 

a) Katalóg SEK - bibliografické záznamy o dokumentoch nachádzajúcich sa v knižničnom fonde SEK. 
Elektronický katalóg knižnice sústreďuje databázy: 
- Knihy - záznamy knižných publikácií od roku 1982. V rámci personálnych možností sa do databázy  

spracovávajú staršie publikácií s cieľom dohľadateľnosti aj staršieho knižničného fondu 
v elektronickom katalógu. 

- Elektronické zdroje - záznamy elektronických dokumentov na pevných nosičoch alebo online 
prístupných dokumentov. 

b) Články EKO-INDEX – SEK od roku 1990 buduje v rámci Slovenskej republiky unikátnu databázu, ktorá 
obsahuje viac ako 168 000 záznamov analyticky spracovaných článkov z vedeckých a odborných 
časopisov a príspevkov z konferenčných a vedeckých zborníkov s prepojením na plné texty, ktoré sú 
sprístupňované v súlade s autorskými právami.  
Do databázy bolo v roku 2017 spracovávaných 156 titulov časopisov slovenskej a českej proveniencie a 
zborníkov vydávaných na EU v Bratislave. Články a príspevky zo zborníkov sú prepojené na ich zdrojové 
dokumenty. Výber a bibliografické spracovávanie článkov sa realizovali operatívne na základe zhodnotenia 
aktuálnej obsahovej profilácie excerpovaných titulov periodík, ich reálnou dostupnosťou v SEK a v súlade 
s informačnými požiadavkami používateľov.  

c) Publikačná činnosť - evidencia výstupov publikačnej činnosti a ohlasov pedagogických a vedecko-
výskumných pracovníkov EU v Bratislave. 

d) Periodiká – bibliografické záznamy tlačených a elektronických periodík vo fonde SEK. Databázu tvoria 
súborné záznamy o tituloch, záznamy o ročníkoch a záznamy o číslach periodík. 

e) Autority -  priebežne budované a spravované autoritatívne záznamy: Menné autority( databáza autorov) ; 
Pracoviská EU ; Korporatívne autority (autorské korporácie, vydavatelia, dodávatelia) ; Konferencie/akcie ; 
Edície ; Deskriptory (predmetové heslá) ; Systematika EKO-INDEX. 
 
 

2.2. Externé elektronické informačné zdroje  
SEK priebežne monitoruje možnosti prístupu k novým externým EIZ formou skúšobných prístupov komerčných 
databáz a prieskumom dostupných databáz. V priebehu roka bola ponuka EIZ prístupných na EU v Bratislave 
aktualizovaná a dopĺňaná.  

Národný projekt NISPEZ 
Vedeckovýskumné a vzdelávacie procesy na univerzite boli aj v roku 2017 podporované poskytovaním 
prístupu k elektronickým EIZ, z ktorých značnú časť tvorí prístup v rámci participácie na národných projektoch 
NISPEZ až NISPEZ IV od roku 2008. Aj napriek tomu, že projekty NISPEZ boli k 31.12.2015 ukončené, väčšina 
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prístupov do EIZ fungovala aj naďalej na základe tzv. Letter of Intent, ktorými CVTI SR ako koordinátor projektu 
deklarovala záujem pokračovať v predplatnom aj naďalej.  
Od júna 2017 na projekt NISPEZ III kontinuálne nadväzuje projekt NISPEZ IV „Informačný systém výskumu a 
vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií“, v rámci ktorého bol na rok 2017 pre EU 
v Bratislave zabezpečený prístup k 5 licencovaným databázam:  
• ProQuest databázy 
• ProQuest E-book Central 
• Scopus  
• SpringerLink 
• Web of Science (pozostávajúci z Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, Medline, 

Russian Science Citation Index a SciELO Citation Index).  
 
 
Databázy prístupné z rozpočtových prostriedkov SEK 
Z rozpočtových prostriedkov SEK bol v roku 2017 zakúpený prístup do 3 databáz:  
• Business Source Complete  
• EconLit with Fulltext  
• Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

Aj napriek ukončeniu prístupu k databázam EBSCO formou národnej licencie v roku 2016, spoločnosť EBSCO  
pre EU v Bratislave poskytovala naďalej prístup do 9 databáz na platforme EBSCOhost. 
 
 
Skúšobné prístupy 
Počas roka 2017 SEK zabezpečila bezplatné časovo obmedzené skúšobné prístupy (free trial) do 
5 elektronických informačných zdrojov a produktov. O prístupoch k novým zdrojom a o novinkách a zmenách 
v už sprístupnených EIZ boli používatelia informovaní prostredníctvom webovej stránky SEK, sociálnej siete 
Facebook a elektronickou hromadnou poštou. 
 
Tab.9  Využívanie skúšobných prístupov do EIZ 

Skúšobný prístup Obdobie Počet stiahnutých / 
zobrazených dokumentov 

Polpred (LLC-POLPRED directories) 1.1.2017 - trvá 2 601 
Sage Business & Management Video Collection (Sage Publ.) 13.3. - 14.4.2017 71 
Zedhia historický portál (Compass-Verlag) 15.5. - 31.7.2017 32 
Business Book Summaries (EBSCO) 20.12.2017 - trvá nezistené 
EconLin with Full-text (EBSCO) 20.12.2017 - trvá 195 

 
 
WKeReder 
SEK získala od spoločnosti Wolters Kluwer 3 licencie na prístup k elektronickým učebniciam a publikáciám 
v aplikácii WkeReader. Prístup je zabezpečený na 3 používateľských počítačoch v Požičovni a Všeobecnej 
študovni. 
  
 
EBSCO Discovery Service 
Aj v roku 2017 mohli používatelia využívať multivyhľadávač e-zdrojov EBSCO Discovery Service (ďalej „EDS“). 
EDS okrem Discovery indexu obsahuje tiež integráciu linkovacieho nástroja Full Text Finder a umožňuje rýchle 
a priame vyhľadávanie informácií z jedného prostredia vo všetkých licencovaných a voľne dostupných 
databázach vrátane integrovaného katalógu SEK. 
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Keďže multivyhľadávač využíva mnoho zahraničných univerzít, SEK považuje prepojenie svojho katalógu do 
EDS za jednu z významných foriem prezentácie publikačnej činnosti EU v Bratislave. 

V roku 2017 bolo z prostredia EU v Bratislave prostredníctvom EDS realizovaných viac ako 10 803 vyhľadávaní.  
 
 
Citačný manažér Citace PRO 
Rozšírený prístup do citačného manažéra Citace PRO môžu využívať študenti, pedagogickí a vedeckovýskumní 
pracovníci EU v Bratislave po prvotnej registrácii zo zariadenia prihláseného cez IP adresu EU v Bratislave. 
Citace PRO je nástroj na vytváranie, správu a export citácií, ktorý plne podporuje slovenskú normu STN ISO 
690, ale aj ďalšie citačné štýly. Pri písaní záverečných prác a odborných textov zjednodušuje prácu s citáciami, 
umožňuje automaticky generovať citácie, importovať ich z katalógu SEK a iných databáz. Prostredníctvom 
doplnku do Wordu umožňuje vkladať citácie priamo pri písaní textu a následne vygenerovať súpis použitej 
literatúry.  

Používatelia oceňujú prínos Citace PRO najmä pre jeho prehľadnosť, jednoduchosť a intuitívne ovládanie.  

Kvantifikačné údaje (výber): 
- počet registrovaných používateľov: 167 
- počet prístupov: 617 

 
 
 

3. Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov EU v Bratislave 
 
Registrácia publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov EU v Bratislave je jednou z 
kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

SEK bibliograficky registruje, spracováva a archivuje výstupy publikačnej činnosti a ohlasov EU v Bratislave 
v súlade s legislatívnymi opatreniami a metodickými pokynmi: 
• Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti (platná pre registráciu publikácií s rokom vydania od r. 2013); 
• Smernica Ministerstva školstva SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii publikačnej činnosti. 

(retrospektívna registrácia PČ s rokom vydania do roku 2012 vrátane); 
• Metodické pokyny Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti pre vykazovacie obdobie 2017; 
• Interná smernica EU č. 6/2013 Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov na EU v Bratislave. 

SEK zabezpečuje zber podkladov a bibliografickú registráciu vedeckej a odbornej publikačnej činnosti 
pracovníkov EU v Bratislave (ďalej „PČ“) do bibliografickej databázy s väzbou na autoritatívnu databázu 
knižnice. Súčasťou týchto činností je dôsledná verifikácia (kontrola na duplicitu a splnenie všetkých formálnych 
kritérií) a spracovávanie podkladov pre archiváciu. 

SEK priebežne formou individuálnych konzultácií, e-mailom a oznamov na webovej stránke zabezpečovala 
informovanie pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov o aktuálnych zmenách v evidencii PČ a ohlasov, 
v systéme Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR (ďalej „CREPČ“). 

Pracovníci SEK zodpovední za registráciu PČ a ohlasov počas celého roka aktívne spolupracovali a komunikovali 
s autormi a kontaktnými osobami zodpovednými za zber údajov k publikačnej činnosti na jednotlivých 
pracoviskách EU v Bratislave.  

Podklady k evidencii PČ a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave sú uložené a prístupné v knižnici v Archíve 
publikačnej činnosti. Plné texty a podklady k publikačnej činnosti sú pripájané k bibliografickým záznamom. 
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Výsledkom je efektívnejšie vyhľadávanie v archíve a zvýšenie dostupnosti údajov o PČ, ktoré sú pre 
používateľov i pracovníkov SEK limitované nutnosťou fyzickej návštevy priestorov Archívu. 

V zmysle platnej legislatívy SEK bibliograficky spracovala a do Centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti SR exportovala 3 125 záznamov s rokom vykazovania 2016, z toho 2 919 záznamov v kategóriách 
sledovaných MŠVVaŠ SR.  
 
 
3.1.  Registrácia výstupov publikačnej činnosti 
Podklady k registrácii publikačnej činnosti a ohlasov boli v SEK priebežne evidované a posudzované z hľadiska 
splnenia kritérií stanovených pre jednotlivé kategórie a rok vykazovania v súlade s platnou legislatívou.  

SEK na základe pokynov Odboru pre hodnotenie vedy CVTI SR priebežne pripájala k bibliografickým záznamom 
v CREPČ elektronické kópie požadovaných podkladov k publikáciám skupiny A1 - kategórie AAA, AAB, ABA, 
ABB, ABC, ABD. 
 
 
3.2.  Registrácia ohlasov (citácie, recenzie) na publikačnú činnosť 
SEK v roku 2017 priebežne zabezpečovala bibliografickú registráciu ohlasov na publikačnú činnosť autorov EU 
v Bratislave. Uvedené činnosti sa týkali zberu podkladov, bibliografického spracovania ohlasov a ich následnej 
archivácie.  

Pri registrácii ohlasov sa využívala aj funkcionalita knižnično-informačného systému SEK na preberanie ohlasov 
z citačných databáz Web of Science a Scopus.  

Celkovo je v databáze SEK zapísaných 24 931 ohlasov, z toho v roku 2017 bolo zapísaných 3 015 nových 
ohlasov. 
 
 
3.3.  Vypracovávanie prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov 
Dôležitou činnosťou v rámci evidencie PČ bolo zostavovanie personálnej bibliografie a prehľadov z evidencie 
PČ a ohlasov autorov EU v Bratislave v celkovom počte 373.  

S uvedenými prácami súvisí vyhľadávanie časopisov v databáze Current Contents Connect a vypracovávanie 
citačných výstupov z databáz Web of Science a Scopus, ale aj vyhľadávanie a doplňovanie hodnotiacich 
ukazovateľov IF (Impact Factor) a SJR (Scimago Journal Rank) do záznamov publikačnej činnosti.  

Na základe požiadaviek zo strany EU v Bratislave SEK podľa zadaných kritérií vypracovávala špecifické výstupy 
z databázy PČ v rámci procesu medzinárodnej akreditácie AACSB. Súčasťou prípravy týchto výstupov bola aj 
kontrola v databázach WoS, Scopus a ABDC Journal List a doplňovanie údajov z nich do záznamov publikačnej 
činnosti. 
 
 
3.4.  Aktualizácia a správa databázy autorít 
S evidenciou publikačnej činnosti a ohlasov úzko súvisí aj systematická správa súborov autorít. Pre 
zabezpečenie správnych a aktuálnych údajov evidencie PČ je potrebné, aby boli ku každému záznamu správne 
a jednoznačne priradené menné autority, pracoviská, korporácie (napr. organizátori konferencií, vydavatelia 
atď.) a záznamy konferencií/akcií.  

SEK aj v roku 2017 priebežne verifikovala, revidovala a aktualizovala databázu autorít na základe podkladov 
z Oddelenia pre personálne a sociálne otázky EU v Bratislave, informácií zo študijných programov, webových 
stránok pracovísk a aj od autorov.  
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3.5.  Export záznamov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti SR 
Do CREPČ knižnica v pravidelných dávkach pripravovala a exportovala bibliografické záznamy publikačnej 
činnosti v zmysle Metodických pokynov CREPČ a usmernení Odboru pre hodnotenie vedy Centra vedecko-
technických informácií SR (ďalej „CVTI“).  

K 3.4.2017 boli vo finálnej dávke exportované dáta s rokom vykazovania 2016. Záznamy boli podrobené 4-
fázovej kontrole v CREPČ. Niektoré publikácie museli byť na žiadosť CVTI preradené do iných kategórií PČ, resp. 
boli postúpené Hodnotiteľskej komisii MŠVVaŠ SR na prehodnotenie zaradenia do kategórie. Po opravnom 
exporte je pre rok vykazovania 2016 celkový počet záznamov 3 125, z toho 2 919 záznamov v kategóriách 
sledovaných MŠVVaŠ SR.  

Od septembra 2017 boli v mesačných dávkach exportované dáta s rokom vykazovania 2017. K 31.12.2017 bolo 
exportovaných 1 295 záznamov s rokom vykazovania 2017, z toho v sledovaných kategóriách 1 194 záznamov. 

Termín realizácie finálneho exportu dát do CREPČ s rokom vykazovania 2017 je 31.3.2018. 
 
Tab.10    Počty záznamov exportovaných do CREPČ od r. 2010 

Rok vykazovania 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CREPČ spolu 4383 3492 3593 4238 3547 3273 3 125 
z toho sledované kategórie 3844 3129 2959 3500 3107 2919    2 919 

 
 
3.6. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti CREPČ 2  
V súvislosti s prípravou a spustením nového informačného systému Centrálneho registra evidencie 
publikačnej činnosti CREPČ 2 od 1.1.2018 bolo potrebné už v priebehu roka 2017 realizovať viacero analýz 
a pripraviť nové nastavenia pracovných postupov bibliografickej registrácie publikačnej činnosti v rámci SEK. 
Zástupcovia knižnice sa aktívne zúčastňovali pracovných stretnutí, školení a porád organizovaných nie len zo 
strany CVTI SR, ale aj dodávateľom knižnično-informačného systému. 
 
 
3.7.  Predátorské publikovanie  
Čoraz naliehavejšou témou v oblasti publikačnej činnosti sa stáva problematika predátorských časopisov 
a vydavateľov. SEK aktívne spolupracovala s autormi pri preverovaní ponúk od vydavateľov alebo 
producentov, poskytovala konzultácie k problematike a vypracovala samostatnú časť webovej stránky 
knižnice, na ktorej autori môžu získať potrebné informácie a odporúčania k problematike predátorstva. 
 
 
 

4. Záverečné práce obhájené na EU v Bratislave 
V zmysle Internej smernice EU v Bratislave č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach v Bratislave boli z 
pracovísk univerzity do SEK priebežne odovzdávané záverečné a habilitačné práce v tlačenej forme a zároveň 
v elektronickej forme na CD alebo DVD nosičoch. Do fondu SEK bolo spracovaných a sprístupnených 3 252 
záverečných prác obhájených na EU v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 a 2016/2017. 

Záverečné práce spadajú pod rôzne stupne licenčného využitia, ktoré SEK dodržiava v nastavení prístupov 
k plným textom. Tie práce, ktoré sú pod licenčným embargom, SEK nezverejňuje. 

27.9.2017 nadobudla účinnosť Interná smernica č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach, na základe 
ktorej sa už do SEK nebudú odovzdávať bakalárske a diplmové práce na hmotných nosičoch. Plné texty 
s metadátami sú importované z AIS EU v Bratislave. Vzhľadom na to, že import dát z akademického systému 
vykazoval nedostatky, bolo potrebné doladiť webové služby na strane AIS v spolupráci s dodávateľom 
knižničného systému.  
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5. Knižnično-informačné služby 
SEK poskytuje komplexné knižnično-informačné služby pedagogickým, vedecko-výskumným, odborným a 
ostatným pracovníkom EU v Bratislave, študentom všetkých foriem štúdia univerzity, inštitúciám a občanom 
v Slovenskej republike a v zahraničí. 

Analýzou kvantifikačných údajov a ich komparáciou s minulými rokmi je potrebné skonštatovať, že počet 
fyzických výpožičiek sa znížil, avšak prudko stúpa počet virtuálnych výpožičiek, čo zodpovedá prechodu 
používateľov na elektronický spôsob práce. Najmä študenti síce v knižnici trávia menej času štúdiom 
dokumentov v študovniach, ale vo väčšej miere využívajú informačné zdroje knižnice.  
 
 
5.1. Výpožičné služby 
Výpožičné služby SEK boli poskytované všetkým kategóriám používateľov a  odbornej verejnosti formou 
absenčných a prezenčných výpožiek a medziknižničnej výpožičnej služby (MVS).  

V rámci medziknižničnej výpožičnej služby bolo oskenovaných alebo skopírovaných celkovo 2 018 strán. 

 

Tab.11   Štatistické ukazovatele za posledných 5 rokov 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Návštevnosť  63 702 46 768 49 257 38 135 37 935 
Návštevnosť virtuálna - - - 95 292 122 671 
Používatelia registrovaní 33 067 34 326 34 624 35 029 34 586 
- z toho  používatelia noví 2 452 2 043 1 744 1 577 1 449 
Výpožičky fyzické 155 917 140 517 111 535 77 551 77 886 
- z toho absenčné 39 387 37 755 35 017 32 094 30 234 
- z toho prezenčné 116 530 102 762 76 518 43 846 47 652 
Výpožičky virtuálne - - - 8 265 23 218 
Žiadanky 23 203 18 892 16 725 14 826 14 017 
Rezervácie 2 155 1 624 1 414 1 303 1 202 
prolongácie 13 874 15 355 14 508 13 956 13 037 
Upomienky  8 755 7 959 7 675 6 652 6 376 
MVS iným knižniciam 1 267 567 264 1 523 375 
MVS z iných knižníc  44 81 98 71 58 
MMVS 25 4 1 17 0 

 
 
Tab.12  Štatistika výpožičiek podľa pracovísk 
  2013 2014 2015 2016 2017 
Požičovňa 38 185 36 282 33 714 30 132 28 005 
Časopisecká študovňa 43 448 40 659 29 768 14 786 11 706 
Všeobecná študovňa 36 932 31 343 24 127 19 328 31 538 
Pobočka v Košiciach 4 987 4 478 4 484 4 699 4 961 
Archív PČ 3 582 3 108 2 408 1 809 1 693 
 
 
 
Tab.13   Štatistika návštevnosti podľa pracovísk 
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  2013 2014 2015 2016 2017 
Požičovňa 28 622 20 521 27 013 22 698 25 331 
Časopisecká študovňa 6 090 4 689 3 592 2 758 2 806 
Všeobecná študovňa 13 589 11 107 8 130 6 655 5 481 
Pobočka v Košiciach 2 115 1 967 5 260 3 738 3 664 
Archív PČ 1 139 1 035 899 656 653 
 
 
5.2. Konzultačné, referenčné a poradenské služby boli poskytované používateľom SEK, 
študentom a pracovníkom EU v Bratislave osobne, resp. telefonicky v študovniach a na pracoviskách SEK, ale 
v čoraz väčšej miere formou elektronickej komunikácie (e-mail, internet, sociálna sieť). 
Najčastejšie to boli informácie ku knižnično-infomačným službám, organizačným opatreniam, výpožičným 
lehotám, rezerváciám zapožičaných publikácií. 

 

5.3.  Metodické služby boli poskytované pri centrálnom nákupe informačných zdrojov na EU v Bratislave 
a v oblasti evidencie publikačnej činnosti a ohlasov autorom i zodpovedným kontaktným pracovníkom fakúlt.  

 
 
5.4. Bibliograficko-informačné služby predstavujú rešeršné, poradenské a konzultačné  služby 
v procese vyhľadávania v domácich a zahraničných EIZ vrátane katalógu SEK. Poskytovanie bibliograficko-
informačných služieb bolo zabezpečované konzultantami-špecialistami z Oddelenia informačných zdrojov SEK 
na požiadanie (osobne, telefonicky, e-mail, sociálne siete). 
Kvantifikačné údaje (výber): 
- bibliograficko-informačné služby:     255 
- tematické rešerše na objednávku:    101 
 
 
5.5. Služby pre študentov so špecifickými potrebami  
SEK sa snaží podporovať zabezpečenie špecifických potrieb používateľov a preto poskytuje knižnično-
informačné služby a špecializované služby priamo zamerané pre študentov so špecifickými potrebami: 

- predĺžená výpožičná doba - knihy a učebnice s výpožičnou dobou 31 dní sú požičiavané na predĺženú 
výpožičnú dobu 93 dní na základe Vyhlášky č. 458/2012 MŠVVaŠ SR  o minimálnych nárokoch študenta so 
špecifickými potrebami; 

- knihovnícka asistencia - vzhľadom na priestorové členenie knižnice na 3 podlažiach pracovníčky knižnice 
pripravia žiadané študijné materiály zo všetkých študovní a skladu na jedno dohodnuté pracovné miesto; 

- konzultačné, referenčné a poradenské služby - poskytovanie služieb so zohľadnením informačných 
potrieb študentov so špecifickými potrebami a ich zdravotných obmedzení pri prístupe k informáciám; 

- vzdelávacie služby - individuálne školenia a inštruktáže zamerané na vyhľadávanie a spracovanie 
informácií, zasielanie informačných materiálov a návodov pre prácu s online katalógom a dostupnými 
informačnými zdrojmi v elektronickej forme v prístupnom formáte. 

V Časopiseckej študovni sa nachádza technologicky špecializovane vybavené počítačové pracovisko pre 
študentov so špecifickými potrebami (PC, stolový skener, prenosný skener vo forme pera, softvér OCR, 
softvérový čítač obrazovky s hlasovým výstupom NVDA, slúchadlá). 
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6. Celoknižničné odborné činnosti 
 
6.1. Projektová činnosť 
SEK v priebehu roka realizovala alebo participovala na nasledujúcich projektoch: 
• Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom (NISPEZ II a NISPEZ III) – participácia ako užívateľ na národnom projekte MŠVVaŠ SR 
• Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – aktívna spolupráca na celoštátnom projekte 

MŠVVaŠ SR 
• Journal Donation Project (JDP) – participácia ako užívateľ na medzinárodnom projekte New School for 

Social Research New Yorku - nákup zahraničných periodík z oblasti ekonómie 
 
 

6.2. Informačné vzdelávanie  

Aktivity SEK v oblasti informačného vzdelávania sú určené používateľom knižnice, akademickej obci univerzity 
a pracovníkom SEK. Tematicky sú zamerané najmä na zvyšovanie úrovne informačnej gramotnosti a efektivity 
využívania informačných zdrojov a služieb knižnice. 

SEK v priebehu roka zorganizovala a participovala na podujatiach informačného vzdelávania pre študentov, 
pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov, ktoré sa uskutočňovali formou prezentácií a prednášok, 
exkurzií, odborných praktických školení a seminárov, inštruktáží a individuálnych konzultácií.  

SEK priebežne sprostredkovávala používateľom informácie o možnosti zúčastniť sa webinárov zameraných na 
prácu s externými elektronickými informačnými zdrojmi realizovaných dodávateľmi EIZ.  

Najvýznamnejšie podujatia: 
• prezentácie služieb SEK počas úvodných prednášok do štúdia pre študentov 1. ročníkov EU v Bratislave 

(NHF, OF, FPM) 
• exkurzie v knižnici, ktorých cieľom bolo zoznámiť potenciálnych a nových používateľov s orientáciou 

v knižnici, výpožičným procesom, možnosťou vyhľadávania, vyžiadania a rezervácie kníh v katalógu 
(realizovaných 12 exkurzií v priebehu septembra a októbra s celkovou účasťou 32 študentov); 

• pokračovanie projektu začlenenia informačného vzdelávania do výuky pre študentov Obchodnej fakulty 
EU v Bratislave: 

o študenti 3. ročníka 1. stupňa štúdia v rámci predmetu Metodológia záverečných prác, 
o doktorandi – prezentácia EIZ dostupných na EU v Bratislave.  

Zo strany študentov i fakulty boli prednášky a pracovné semináre prijaté pozitívne, zámerom je 
pokračovanie týchto aktivít s prihliadnutím na personálne možnosti SEK. 

 
V rámci podpory profesijného rastu pracovníkov SEK boli realizované aktivity informačného vzdelávania 
v oblasti štandardizácie využívania informačno-komunikačných technológií ako základného pracovného 
nástroja. Pracovníci SEK sa taktiež zúčastňovali externých odborných a vzdelávacích podujatí (semináre, 
konferencie a školenia), ktoré boli zamerané na rozširovanie odborných znalostí, predstavenie aktuálnych 
trendov v knihovníckej a informačnej praxi a výmenu skúseností.  
 
Kvantifikačné údaje (výber): 

- aktivity informačného vzdelávania realizované SEK: 33 
- účasť pracovníkov SEK na externých odborných a vzdelávacích podujatiach: 24 
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6.3. Spolupráca s knižnicami a inštitúciami 
V roku 2017 SEK pokračovala v spolupráci pri budovaní Súborného katalógu knižníc SR – periodiká, ktorého 
odborným garantom je Univerzitná knižnica v Bratislave. SEK je v celom rozsahu zodpovedná za bibliografický 
popis a správu holdingových údajov periodík z oblasti ekonómie. Údaje v Súbornom katalógu periodík sú 
dopĺňané a aktualizované v knižničnom systéme Univerzitnej knižnice v Bratislave VIRTUA. 

Aktívna spolupráca sa uskutočňovala aj v oblasti medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výmeny 
dokumentov. SEK aktívne spolupracuje s výmennými partnermi, knižnicami a inštitúciami na Slovensku 
a v zahraničí. Celkovo sa jedná o spoluprácu s 33 partnermi (viď Príloha č. 3). 

 
Zapojenie zamestnancov SEK do zamestnaneckej mobility – ERASMUS+ 
V roku 2017 vycestovali na pracovný pobyt prostredníctvom programu zamestnaneckej mobility Erasmus+ 
dve pracovníčky SEK s cieľom získania a výmeny skúsenosti v zahraničných akademických knižniciach:  
Ing. Miriam Vertaľová - Universita degli Studi di Firenze, Taliansko  
Mgr. Andrea Kondisová - Universita degli Studi di Cagliari, Taliansko 
 
Členstvo a zastúpenie: 
- Slovenská asociácia knižníc (SAK), 
- Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK), 
- Národná komisia pre služby Slovenskej národnej knižnice, 
- Koordinačná rada pre Súborný katalóg knižníc SR – periodiká. 

Riaditeľka SEK je členkou Ústrednej knižničnej rady, poradného orgánu ministra kultúry v oblasti knižničného 
systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc.  

Riaditeľka SEK je členkou predsedníctva Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. 
 
 
6.4. Prezentácia SEK 
SEK sa aj v roku 2017 snažila využívať všetky dostupné a efektívne možnosti propagácie služieb knižnice a 
dostupných informačných zdrojov, ale aj všeobecného povedomia o knižnici. Využívala na to najmä webovú 
stránku SEK, sociálne siete Facebook a Instagram, elektronickú poštu, nástenné informačné tabule 
v priestoroch EU v Bratislave a taktiež  formu informačných stretnutí, osobné konzultácie a rozhovory.  

SEK pre používateľov pravidelne realizuje výstavky najnovších publikácií vo Všeobecnej študovni 
a v Časopiseckej študovni. 

 

Webová stránka SEK 
2.5.2017 bola do ostrej prevádzky implementovaná nová webová stránka knižnice v slovenskej aj anglickej 
jazykovej mutácii. 

Počas roka bola stránka priebežne aktualizovaná a doplňovaná o relevantné informáciie. Na hlavnej stránke 
boli pravidelne zverejňované aktuality o činnosti knižnice, o licencovaných a voľne dostupných elektronických 
informačných zdrojoch a nástrojoch sprístupnených pre používateľov knižnice vrátane dočasných skúšobných 
prístupov, informácie o  odborných a vzdelávacích podujatiach a prezentácie z uskutočnených podujatí. 

Návštevnosť webovej stránky SEK v r. 2017: 122 671 vstupov  
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Facebook SEK 
Knižnica v roku 2017 naďalej spravovala svoj inštitucionálny profil v sociálnej sieti Facebook, ktorý je už od 
roku 2010 jedným z najdôležitejších marketingových nástrojov SEK. Základnou funkciou facebookovej stránky 
SEK je zabezpečenie informovanosti, nadväzovanie a udržiavanie vzťahov s používateľmi.  

Na stránke boli zverejňované novinky SEK, informácie o organizovaných podujatiach, návody k prístupom 
k elektronickým zdrojom, oznamy zdieľané z FB univerzity, študentských organizácií a informácie 
a zaujímavosti zo sveta knižníc, z oblasti vzdelávania, vedy a univerzitného života.  

Facebook SEK plní aj funkciu nástroja pre poskytovanie elektronických referenčných služieb, v rámci ktorých 
sú priebežne a takmer obratom zodpovedané aktuálne otázky používateľov ku knižnično-informačným 
službám, výpožičnému procesu, k prevádzke knižnice a informačným zdrojom.  

Počet sledovateľov oproti roku 2016 vzrástol aj napriek zavedeniu nástroja „Prieskumníka“ na Slovensku, čo 
malo za následok pokles dosahu príspevkov a interakcií používateľov. 

Stav k 31.12.2017: 1 907 sledovateľov 
 
Instagram  #ekonomicka_kniznica 
V roku 2017 sa SEK začala intenzívnejšie prezentovať aj na sociálnej sieti Instagram, na ktorom má profil od 
roku 2016. Význam tejto sociálnej siete neustále rastie, pretože má vysokú používateľskú angažovanosť, dosah 
príspevkov na nej zverejnených je v porovnaní so sieťou Facebook väčší a umožňuje prirodzenejšie 
komunikovať pomocou vizuálov. SEK na Instagrame zverejňuje fotografie zachytávajúce momenty zo života 
knižnice, čím zvyšuje povedomie o svojich aktivitách a zároveň prispieva k väčšej interakcii s používateľmi.  

Vďaka tomu, že počet sledovateľov prekročil hranicu 100, bolo možné vytvoriť firemný profil knižnice a získať 
pri propagácii viaceré výhody. 

Stav k 31.12.2017: 117 sledovateľov 
 
„Moja firma na Googli“ 
S cieľom zlepšiť viditeľnosť knižnice vo webovom prostredí bol v máji 2017 vytvorený firemný profil SEK v rámci 
bezplatnej služby Moja firma na Googli. Záznam o knižnici sa na webe zobrazí, keď používatelia vo vyhľadávaní 
Google alebo v mapách Google zadajú SEK, ekonomickú knižnicu, alebo podobné inštitúcie. 

 
 
6.5.  Automatizovaný knižnično-informačný systém  
Knižnično-informačný systém SEK Advanced Rapid Library pozostáva z modulov Akvizícia, Katalogizácia a 
Autority, Výpožičky, Správa seriálov, Evidencia publikačnej činnosti, Vyraďovanie, Výstupy a štatistiky, Správa 
systému a IPAC (verejne dostupný online katalóg). 

Jadro systému v sebe integruje implementáciu dátového úložiska, potrebných štandardov, API rozhrania, 
základných komunikačných protokolov a rozsiahlej konfigurečnej činnosti. Z39.50 je štandardizovaný 
aplikačný protokol, ktorý špecifikuje komunikáciu medzi klientom a serverom pri vyhľadávaní a preberaní 
informácií zo vzdialených elektronických databáz. 

Ťažiskové úlohy AKIS v roku 2017: 
- zabezpečenie online prevádzky, správa a údržba systému; 
- upgrade a aktualizácia systému, implementácia nových procesov a funkcií; 
- pravidelné generovanie výstupov zo systému (update indexov, štatistika zmien systému, štatistika 

registrovaných používateľov, čistenie autorít, aktualizácia indexov transakcií, posun rezervácii, 
generovanie upomienok, poplatky za nevyzdvihnuté žiadanky a rezervácie, atď.); 

- správa a údržba nastavení a konfigurácie ARL na pracovných a používateľských PC; 
- implementácia funkcionalít Content Servera a Image Servera do katalógu SEK; 

https://www.instagram.com/explore/tags/ekonomicka_kniznica/
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- optimalizácia online katalógu pre rôzne typy vyhľadávačov; 
- automatizované doplnenie aktuálnych scientometrických údajov a hodnotiacich kritérií zo svetových 

vedeckých databáz do súborných záznamov periodík; 
- export do CREPČ – kontrola dát, generovanie a odoslanie exportnej dávky; 
- implementácia nového online katalógu IPAC4 s technológiou bootstrap (úprava grafiky používateľského 

rozhrania, úprava a preklad prefixov do anglického jazyka). 
 
 
 

7. Inštitucionálny repozitár EU v Bratislave 
V súlade so zámerom SEK vytvoriť inštitucionálny repozitár EU v Bratislave ako e-printový archív dokumentov 
vytváraných v rámci univerzity a digitálnu kolekciu vedeckých publikácií, ale aj výučbových materiálov, 
zborníkov, periodík atď.  

SEK aktívne buduje hybridné informačné prostredie zodpovedajúce súčaným trendom v správaní používateľov 
a posunu preferencií využívania elektronických dokumentov. Budovať plnotextový archív prepojený na 
bibliografické záznamy umožňuje modul knižnično-informačného systému Content Server ako softvérový 
nástroj na technologické zabezpečenie ukladania, prepojenia a sprístupňovania plných textov elektronických 
publikácií s nastaveniami pre splnenie licenčných podmienok autorov a obmedzení stanovených autorským 
zákonom, ako aj zabezpečenie správy a ochrany dát.  

Inštitucionálny repozitár sa využíva v súlade s autorským zákonom v nasledujúcich oblastiach:  
• publikačná činnosť EU v Bratislave, 
• záverečné práce obhájené na EU v Bratislave, 
• digitálne publikácie EU v Bratislave, 
• publikácie v knižničnom fonde SEK vydané v elektronickej forme. 
 
K 31.12.2017 bolo do Content Servera nahratých  63 585  súborov. 
 
Tab. 14     Štatistika využívania súborov podľa licenčných nastavení a kategórie používateľov v r. 2017 

Typ prístupu Verejne 
dostupné 

IP adresy EU IP adresy SEK Spolu 

študenti EU 2 451 3 552 1 135 7 138 
zamestnanci EU 252 150 565 967 
ostatní 180 243 62 485 
prístup bez nutnej registrácie 14 628 0 0 14 628 
Spolu             17 511 3 945 1 762 23 218 
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IV. Vyhodnotenie plnenia úloh SEK na rok 2017 
 
 

Číslo 
úlohy 

Úloha Termín Zodpovední Úloha: 
splnená / 
čiastočne 

splnená / nespln. 

Komentár k plneniu, resp. 
zdôvodnenie čiastočného splnenia / nesplnenia, 
vrátane informácie o novom termíne plnenia, 

resp. či sa úloha ruší 
4.28 Realizovať kompletnú revíziu 

knižničného fondu v zmysle Zákona 
126/2015 Z. z. o knižniciach. 

30.9.2017 riaditeľka SEK čiastočne splnená Kompletnú revíziu nebolo možné v úplnosti 
zrealizovať vzhľadom na neplánované činnosti 
pri kontrole knižného fondu v rámci skladu B 
„Krčok“, ktoré vznikli ako dôsledok sanácie 
poškodeného fondu vplyvom dlhoročného 
havarijného stavu strešnej krytiny. Bolo taktiež 
nevyhnutné presunúť do tohto skladu časť fondu 
z Centrálneho skladu, aby sme získali potrebný 
priestor na nové prírastky knižničného fondu.  
Celkovo bolo zrevidovaných cca 98000 knižničných 
jednotiek. 

4.29 Implementovať vyššiu verziu online 
katalógu SEK s technológiou bootstrap 

30.9.2017 
 

riaditeľka SEK splnená Knižnica implementovala verziu online katalógu 
IPAC4 so zapracovaním funkcionalít špecifických 
pre EU v Bratislave vrátane aktualizácie nastavení 
na generovanie prehľadov publikačnej činnosti. 

4.30 Realizovať aktivity informačného 
vzdelávania k citačnému manažéru 
Citace PRO 

31.12.2017 metodička SEK splnená  Knižnica prezentovala citačný manažér v rámci 
seminárov pre študentov Obchodnej fakulty, 
realizovala individuálne školenia a využila i formu 
videoškolení prostredníctvom Facebook-u SEK. 
Všetky informácie a návody sú zverejnené taktiež 
na webovej stránke SEK. 

4.31 Vypracovať koncepčné zameranie 
Tímovej študovne a zavedenie do 
praxe 

31.3.2017 riaditeľka SEK splnená „Tímovka“ bola uvedená do prevádzky 21.4.2017. 
Koncepčne je nastavená ako priestor s celodenným 
prístupom určený na tímovú či individuálnu prácu, 
spontánne tímové stretnutia, prezentácie, školenia, 
ale aj ako oddychová zóna. 

4.32 V spolupráci s Centrom informačných 
technológií realizovať vzdialený 
prístup k elektronickým informačným 

31.12.2017 
 
 

riaditeľka SEK nesplnená 
 

Centrum informačných technológií v roku 2017 
nemalo dostatočné kapacity na doriešenie úlohy.  
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zdrojom dostupným na EU 
v Bratislave. 

4.33 Spolupracovať s katedrami a 
pracoviskami EU v Bratislave pri 
zabezpečovaní informačnej podpory 
vzdelávacej a vedecko-výskumnej 
činnosti. 

31.12.2017 
 
 

riaditeľka SEK splnená Na základe požiadaviek z fakúlt, katedier 
a pracovísk EU boli priebežne vypracovávané 
výstupy z databáz SEK (personálne bibliografie, 
prehľady publikačnej činnosti pracovísk EU, 
zoznamy publikačnej činnosti pre habilitačné 
a inauguračné konania, podklady k medzinárodnej 
akreditácii  atď.) a rešerše z databáz dostupných na 
EU v Bratislave. 
V spolupráci s Obchodnou fakultou boli realizované 
série prednášok, seminárov a praktických cvičení 
zameraných na prácu s elektronickými 
informačnými zdrojmi.  

4.34 Zabezpečovať účasť a gestorstvo za EU 
v Bratislave na národnom projekte 
NISPEZ (Národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na 
Slovensku - prístup k elektronickým 
informačným zdrojom). 

31.12.2017 Kontaktný 
pracovník 
projektu 
NISPEZ na EU v 
Bratislave 

splnená SEK sa zúčastnila aktivít realizovaných garantom 
projektu NISPEZ (konferencia Brána k vedeckému 
poznaniu otvorená ; pracovné stretnutia 
koordinátorov NISPEZ z jednotlivých univerzít).  
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V. Plán činnosti SEK na rok 2018 
 
V roku 2018 bude činnosť SEK zameraná na zabezpečovanie nasledujúcich aktivít: 

- zabezpečovať bibliografickú registráciu publikačnej činnosti a ohlasov pracovníkov EU v Bratislave ako 
jednu z kľúčových činností knižnice s priamou väzbou na prideľovanie dotačných prostriedkov z MŠVVaŠ 
SR pre EU v Bratislave, 

- realizovať poradenskú činnosť a informačnú podporu pre autorov v rámci prevencie publikovania v 
časopisoch a vydavateľstvách, ktoré nespĺňajú vedecké kritériá a štandardy (tzv. predátori), 

- centrálne objednávať, nakupovať a evidovať informačné zdroje pre EU v Bratislave, 

- systematicky budovať špecializovaný knižnično-informačný fond zodpovedajúci odbornej profilácii EU 
v Bratislave, 

- zabezpečovať a rozširovať prístup k elektronickým informačným zdrojom, najmä k plnotextovým 
a faktografickým databázam, 

- poskytovať základné a nadstavbové knižnično-informačné služby všetkým kategóriám používateľov SEK 
a širokej odbornej verejnosti, 

- rozvíjať nové formy komunikácie s používateľmi prostredníctvom sociálnej siete, 

- spolupracovať s katedrami a pracoviskami EU v Bratislave pri zabezpečovaní informačnej podpory 
vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, 

- zabezpečovať organizovanie podujatí a aktivít v oblasti informačného vzdelávania používateľov, 

- podporovať kvalifikačný rast pracovníkov SEK, 

- aktívne realizovať projektovú činnosť a participovať na projektoch národných (NISPEZ, CREPČ) 
i medzinárodných (Journal Donation Project), 

- aktívne sa podieľať na spolupráci pri implementácii a testovaní nového systému Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti CREPČ 2, 

- zabezpečovať online prevádzku AKIS, 

- spolupracovať s knižnicami a inštitúciami, 

- realizovať aktivity informačného vzdelávania k citačnému manažéru CitacePRO, 

- v spolupráci s Centrom informačných technológií realizovať vzdialený prístup k elektronickým 
informačným zdrojom dostupným na EU v Bratislave. 
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Príloha č. 1 

Periodiká získané v roku 2017 v rámci medziknižničnej výmeny dokumentov  
 
AARMS – National university of public service, Budapest 
Acta academica Karviniensia – Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta 
Acta aerarii publici – UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta 
Acta electrotechnica et informatica – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky  
Acta horticluturae et regiotecturae – SPU v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica 
Acta oeconomica Pragensia – VŠE Praha 
Acta oeconomica Universitatis Selye - Univerzita J. Selyeho v Komárne 
Acta regionalia et environmentalica – SPU v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica 
Acta Technologica Agriculturae – SPU v Nitre 
Acta VŠFS – Vysoká škola finanční a správní Praha 
Argumenta oeconomica - Wroclaw University of Economics  
Auspicia - Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice                   
Biblioteka religionisty - Wroclav University of Economics 
Communications - Žilinská univerzita 
ČasOpis - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
E+M:  Ekonomie a management– Technická univerzita v Liberci 
Economics and business review - Poznań University of Economics and Business 
Economic research – Juraj Dobrila University of Pula 
Ekonomická revue – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská 
Ekonomická revue cestovného ruchu – Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu, Banská Bystrica 
Ekonomicko-manažérske spektrum - Žilinská univerzita, Fakulta PEDAS 
Ekonomika a spoločnosť – UMB v Banskej Bystrici 
European Journal of Environmental Sciences (EJES) – Univerzita Karlova v Prahe, Knihovna  Ústavu pro životní 
prostředí Přírodovědecké fakulty 
Fórum cudzích jazykov - Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 
Geografické informácie - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Geografické štúdie - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Hitotsubashi journal of economics - Hitotsubashi University, Tokyo 
Hitotsubashi journal of commerce and management - Hitotsubashi University, Tokyo 
Hitotsubashi journal of law and politics - Hitotsubashi University, Tokyo  
Intereconomics - ZBW Leibniz Information Centre for Economics 
Izvestiya – University of Economics Varna 
Journal of management and business – Prešovská univerzita v Prešove 
Journal of pedagogy - Trnavská univerzita 
Journal of tourism, hospitality and commerce – Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno 
Krízový manažment – Žilinská univerzita 
Marketing science & inspirations – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu    
Mathematical economics – Wroclav University of Economics 
Národohospodářský obzor – Masarykova univerzita v Brně  
New Perspectives – Ústav mezinárodních vztahů, Praha 
Obchod, priemysel, hospodárstvo -  Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava 
Politická ekonomie – VŠE Praha 
Politické vedy – UMB v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov  
ProIn –  CEIT a.s., Žilina 
Science & military - Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš 
Ślaski przeglad statystyczny – Wroclav University of Economics 
Sociálno-ekonomická revue – Trenčianska univerzita A. Dubčeka  
Současná Evropa – VŠE Praha 
Studia politica Slovaca  - Slovenská akadémia vied 
Trendy ekonomiky a managementu - Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně 
Verejná správa a regionálny rozvoj – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

about:blank1018**%20Vysok%C3%A1%20%C5%A1kola%20evropsk%C3%BDch%20a%20region%C3%A1ln%C3%ADch%20studi%C3%AD
about:blank1018**%20Vysok%C3%A1%20%C5%A1kola%20Danubius
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 Príloha č. 2 
Elektronické informačné zdroje dostupné na EU v Bratislave a ich využitie v roku 2017 
 

Názov Typ Aktualizácia Retrospektíva Vstupy Vyhľadávania Zobrazenie / 
stiahnutie 

Katalóg SEK 
Bibliografické záznamy knižnično-informačného fondu 
s prepojením na plné texty. 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1982-2017 433 576 nesledované 
údaje 

23 218 

Business Source Complete (samostatná databáza na 
platforme EBSCOhost) 
Celosvetovo najobsiahlejšia akademická kolekcia 
z oblasti podnikania, marketingu, manažmentu, 
účtovníctva, financií a ekonomiky. Retrospektíva 
najdôležitejších titulov až od roku 1886. Citačné 
referencie pre viac ako 1300 časopisov a viac ako 40 
000 autorských profilov. 
 predplatné EU v Bratislave 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1886-2017 8 759 15 723 6 079 

EBSCOhost (8 databáz) 
Databázy vydavateľstva EBSCO z oblasti humanitných a 
spoločenských vied, medicíny a zdravotníctva. 
 predplatné EU v Bratislave 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1886-2017 2 181 16 654 7 942 

EconLit with Full Text (samostatná databáza na 
platforme EBSCOhost) 
Plné texty, bibliografické údaje a abstrakty svetovej 
ekonomickej literatúry. Viac ako 700 časopisov (z toho 
500 z nich sú plné texty), knihy, dizertácie atď.  
Tematické pokrytie: ekonomika, financie, 
bankovníctvo, ekonomické teórie, hospodárska 
a sociálna politika, manažment, marketing, menová 
a finančná teória, regionálne analýzy, účtovníctvo. 
 predplatné EU v Bratislave do 31.7.2017 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1886-2017 3 514 8 011 765 

EZB – Elektronische ZeitschriftenBibliothek  
Plnotextové vedecké a odborné elektronické časopisy 
voľne prístupné na internete alebo dostupné na 
základe predplatného knižnice prostredníctvom licencií 
a konzorcií. 
 predplatné EU v Bratislave 

elektronické 
časopisy, 
plnotextový 

priebežná neurčená 136 nesledované 
údaje 

nesledované 
údaje 
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ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses 
(2 databázy) 
Plné texty časopisov, kvalifikačných prác. 
 NISPEZ 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1971-2017 1 111 975 1 956 

ProQuest E-book Central  
Kolekcia e-kníh na platforme ProQuest - Business 
Ebook Subscription 
 NISPEZ 

bibliografický, 
plnotextový 

priebežná 1970- 2017 nesledované 
údaje 

524 2 587 

Scopus 
Vedecká literatúra najmä európskej produkcie. 
Retrospektíva abstraktových záznamov do roku 1966, 
retrospektíva citačných ohlasov do roku 1996. 
 NISPEZ 

bibliografický, 
abstraktový, 
citačný 

priebežná 1966-2017 3 271 10 935 6 445 

SpringerLink 
Elektronické časopisy vydavateľstva Springer a Kluwer 
rozdelené do 11 tematických skupín. 
 NISPEZ 

elektronické 
časopisy, 
plnotextový 

priebežná 1966-2017 nesledované 
údaje 

nesledované 
údaje 

2 850 

Web of Science (10 databáz a citačných indexov) 
Web of Science Core Collection, BIOSYS Citation Index, 
Current Contents Connect, Data Citation Index, 
Derwent Innovations Index, KCI-Korean Journal 
Database, MEDLINE database, Russian Science Citation 
Index,  SciELO Citation Index, Zoological Record 
 NISPEZ 

bibliografický, 
citačný 

priebežná 1900-2017 4 687 20 206 7 948 
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Príloha č. 3 

Partnerské inštitúcie v medziknižničnej výmene dokumentov v roku 2017 

 
Inštitúcia Krajina 

University of Economics, Varna  Bulharsko 

Evropský polytechnický institut, Kunovice ČR 

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta ČR 

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ČR 

Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská, Ústřední knihovna ČR 

Univerzita Karlova, Knihovna Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty ČR 

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní ČR 

Vysoká škola ekonomická Praha, Centrum informací a knihovnických služeb ČR 

Ústav mezinárodních vztahů, Praha ČR 

Vysoká škola ekonomická Praha, Katedra světové ekonomiky ČR 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, Knihovna ČR 

Vysoká škola finanční a správní Praha, Centrum knihovnických služeb ČR 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská ČR 

Statistical Research and Training Institute Ministri of Internal Affairs and Communications, Tokyo Japonsko 

Universität - Universitätsbibliothek, Regensburg  Nemecko 

Paneurópska vysoká škola práva v Bratislave SR 

Prešovská univerzita v Prešove SR 

Slovenská obchodná a priemyselná komora SR 

SPU v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica SR 

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky  SR 

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica  SR 

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra financií a účtovníctva SR 

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Občianske združenie EKONÓMIA SR 

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Redakcia časopisu „Ekonomika a spoločnosť“ SR 

Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta SR 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu SR 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta SR 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre SR 

UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy  SR 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave SR 

Žilinská univerzita, Fakulta PEDAS, Katedra ekonomiky SR 

Žilinská univerzita, Univerzitná knižnica SR 

University of Pittsburgh Libraries USA 
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