
EBSCO Discovery Service™ 

Informačné zdroje univerzity ako na dlani... 
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1 EIZ dostupné v prostredí  
EU v Bratislave 

2 Katalóg knižnice 
Vyhľadávanie prebieha aj v 
katalógu knižnice. Dostupnosť 
titulu v knižnici je možné zistiť 
odkazom „Zobraziť záznam v 
katalógu“. 

3 Využitie konkrétnych databáz 
Vyhľadávanie je možné 
obmedziť na konkrétne 
databázy (napr. EconLit with 
Full Text, Scopus, atď).  
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Dostupnosť plného textu 4 

5 Pokročilé vyhľadávanie 
Možnosť kombinovať 
vyhľadávané termíny pomocou 
booleovských operátorov alebo 
zamerať vyhľadávanie na 
konkrétne pole (napr. autor, 
kľúčové slovo a pod.). 
 
Prehľad zvolených 
vyhľadávacích kritérií 
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7 Najpoužívanejšie limity  
Plný text, katalóg knižnice, 
recenzované tituly, dátum 
vydania. 

8 Ďalšie možnosti úpravy 
vyhľadávania 
podľa typu dokumentu, témy, 
jazyka, vydavateľa, publikácie, 
krajiny. 

9 Export citácie 
Pre každý záznam je možné 
vygenerovať bibliografickú 
citáciu podľa normy ISO 690. 
 

EBSCO Discovery Service teraz dostupné  
na Ekonomickej univerzite v Bratislave: 

http://eds.euba.sk  

QR kód 

10 Associated Press Video 
Aktuálne videozáznamy 
publikované v Associated Press. 
ktoré sa vzťahujú k hľadanej 
téme. Záznamy je možné pozrieť 
priamo v EDS.  
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11 Môj priečinok 
Ukladanie vyhľadaných 
záznamov, vytváranie 
automatických rešerší atď. 
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http://eds.euba.sk/
http://eds.euba.sk/


Zoznam publikácií dostupných na EUBA 
jednoduchá možnosť prehľadávania a vyhľadávania publikácií 

dostupných na Ekonomickej univerzite v Bratislave  

1 Hľadanie konkrétnych titulov 
Zadajte názov časopisu alebo 
monografie, ktoré hľadáte. 

2 Všetky zdroje, z ktorých je dostupný plný 
text 
Pri vyhľadanom titule sa zobrazí 
informácia o tom, v ktorých zdrojoch je 
dostupný a možnosť prístupu k plným 
textom v prostredí Ekonomickej 
univerzity. 

3 Priamy prístup do plného textu 
Kliknutím na názov zdroja sa dostanete 
do jeho archívu. 

Jednoduché menu pre viac možností 
Publikácie je možné prezerať abecedne 
alebo podľa tematických kategórií. 
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Zoznam publikácií je nástroj pre lokalizáciu všetkých elektronických časopisov, kníh a ostatných publikácií 
dostupných na EU v Bratislave získaných samostatne alebo v rámci predplatených databáz, vrátane vedeckých 
časopisov Ekonomickej univerzity.  



1 Pri vyhľadávaní dokumentov v EBSCO 
Discovery Service kliknite na odkaz „Plný 
text cez LinkSource“ pre overenie 
dostupnosti plného textu. 

2 V nasledujúcom menu vidíte, odkiaľ je 
plný text k dispozícii. Pre prístup k 
plnému textu postačí vybrať konkrétny 
zdroj. 
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3 Ak plný text nie je na EU v Bratislave 
prístupný, je možné overiť dostupnosť 
publikácie  
v inej knižnici. 
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Hľadanie plného textu prostredníctvom nástroja „LinkSource“, 
ktorý overí dostupnosť plných textov a vyhľadá odkazy na ne v databázach, katalógoch knižníc 

a v iných zdrojoch.  

 
 


