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VÝROČNÁ SPRÁVA KIC ZA ROKY 2011 – 2014 

 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU (KIC) je modernou knižnicou s tvorivou 
akademickou atmosférou a vysokou návštevnosťou, ktorá sa vďaka komplexnej modernizácii 
realizovanej v roku 2003 stala významným centrom individuálneho vzdelávania po vzore 
moderných knižníc na renomovaných zahraničných univerzitách. Priestory KIC sú už viac ako 
11 rokov živým a extrémne navštevovaným centrom vzdelávania a zmysluplného využívania 
voľného času cca 4 000 študentov Stavebnej fakulty STU pred/po výučbe a v prestávkach 
medzi blokmi výučby.  
 
Za obdobie rokov 2011 – 2014 navštívilo výpožičné oddelenie KIC viac ako 36 000 záujemcov 
o absenčné vypožičanie publikácií na účely individuálneho vzdelávania a študovňu KIC 
navštívilo viac ako 280 000 používateľov.  
 
Stavebná fakulta STU si dňa 18. septembra 2013 slávnostne pripomenula 10. výročie 
prestavby a komplexnej modernizácie Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty 
STU. Pri tejto významnej príležitosti sa konal celoslovenský seminár so zahraničnou účasťou 
na ústrednú tému zameranú na architektúru knižníc. Na Slovensku sa jednalo o ojedinelé 
odborné podujatie s uvedenou tematikou, ktorej sa v súčasnosti na odborných fórach venuje 
len málo pozornosti aj napriek tomu, že architektonické a interiérové riešenie knižníc sú 
základným predpokladom pre vyvolanie prvotného záujmu používateľov a ich pretrvávajúci 
záujem o opakované návštevy a využívanie služieb knižníc. Komplexná modernizácia 
priestorov KIC SvF realizovaná v roku 2003 bola významnou inšpiráciou pre modernizáciu 
ďalších akademických a vedeckých knižníc  na Slovensku.  
 
Z uvedených dôvodov prejavili o účasť na odbornom podujatí KIC SvF záujem mnohí 
poprední predstavitelia slovenského knihovníctva a riaditelia vedeckých, akademických 
a univerzitných knižníc zo všetkých významných slovenských univerzít, spomedzi všetkých 
patrili medzi najvýznamnejších: 

 

- Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine, 
- PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
- Mgr. Andrea Doktorová, riaditeľka Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, 
- PhDr. Vladimír Grigar, riaditeľ Slovenskej pedagogickej knižnice, 
- Mgr. Jitka Kmeťová, riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice, 
- Mgr. Beáta Bellérová, PhD.,  riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice, 
- PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice Univerzity Komenského, 
- PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach a ďalší. 

 
Vedenie Slovenskej technickej univerzity na podujatí k 10. výročiu komplexnej modernizácie 
KIC SvF  zastupoval prorektor pre vedu a výskum STU, prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., 
ktorý v úvode podujatia vystúpil so slávnostným príhovorom v mene Rektora STU, profesora 
Ing. Roberta Redhammera, PhD. a podčiarkol významné postavenie akademických knižníc 
v procese vzdelávania. 
 
 
 



 

Na podujatí k 10. výročiu komplexnej modernizácie KIC SvF sa zúčastnilo viac ako 100 
účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia vedenia Stavebnej fakulty STU a vedenia 
Slovenskej technickej univerzity, zástupcovia katedier a pracovísk SvF STU, riaditeľky  
a riaditelia vedeckých, akademických a univerzitných knižníc a zástupcovia Odboru múzeí, 
galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR. 
 

 
 

Foto 1: Príhovor prorektora pre vedu a výskum STU, prof. Ing. Stanislava Biskupiča, DrSc. 
 

Odborný program podujatia k 10. výročiu komplexnej modernizácie KIC SvF dňa 18.9.2013: 

 

1. Slávnostný príhovor prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., dekana Stavebnej fakulty STU 
2. Výstavba a architektúra knižníc v Českej republike za posledných 10 rokov 
     PhDr. Vít Richter, riaditeľ Knihovníckeho institutu, Národní knihovna ČR 
3. Výstavba a architektúra knižníc v Slovenskej republike za posledných 10 rokov  
     a výsledky celoslovenského prieskumu priestorového vybavenia knižníc  
     Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF 
4. Modernizácia priestorov akademických knižníc v Slovenskej republike  
    doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., FA STU 
5. Príhovor bývalého dekana SvF STU: prestavba priestorov KIC v roku 2003 
    prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
6. Modernizácia priestorov KIC SvF: zámery, realizácia prestavby a ďalší rozvoj  
    doc. Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, PhD.;  Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC SvF 

 

 

 

Foto 2: Príhovor dekana Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD.  
 
 



 

 
 

Foto 3: Členovia vedenia Stavebnej fakulty STU na podujatí k 10. výročiu KIC SvF 
 

 
 

Foto 4: Príhovor bývalého dekana Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.  
o realizácii prestavby a komplexnej modernizácii KIC v roku 2003 

 

 
 

Foto 5: Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR  
(prvá sprava) a účastníci podujatia k 10. výročiu komplexnej modernizácie KIC SvF 

 



 

Vedúca KIC SvF v rámci odborného programu prezentovala aj výsledky celoslovenského 
prieskumu priestorového vybavenia slovenských knižníc, ktorý realizovala v roku 2012 a jeho 
podrobné výsledky publikovala v celoslovenskom odbornom časopise Knižnica, ktorý vydáva 
Slovenská národná knižnica, čo vysoko ocenila odborná knihovnícka komunita aj riaditelia 
slovenských knižníc všetkých typov. 
 
Účastníkov zaujala tiež odborná prezentácia najvýznamnejšej osobnosti českého 
knihovníctva PhDr. Víta Richtera z Národní knihovny ČR (tiež predseda Ústřední knihovnické 
rady ČR), ktorý prezentoval zaujímavé projekty novostavieb českých knižníc v posledných 10 
rokoch. 
 
Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. za FA STU (autor štúdie a projektu prestavby KIC SvF) 
prezentoval realizované aj plánované projekty modernizácie priestorov viacerých 
akademických knižníc na Slovensku a súčasne prezentoval aj hlavné princípy a normatívy 
dimenzovania priestorov akademických knižníc. V súlade s medzinárodne platnými 
normatívmi by mala mať KIC SvF STU k dispozícii v prepočte podľa počtu študentov  
na Stavebnej fakulte min. 3–4 násobok súčasnej plochy. 
 

Návštevnosť  študovne a databázového centra KIC  
 

V priebehu posledných rokov prebehla ďalšia modernizácia interiérového a počítačového 
vybavenia veľkokapacitnej študovne KIC, ktorá je extrémne navštevovaná počas celého roka. 
V praxi sa ukázalo, že všetky fázy modernizácie a skvalitňovania služieb knižnice mali 
pozitívny dopad na zvyšujúcu sa návštevnosť študovne KIC aj počas rokov 2011 – 2014. 
 

 
 

Foto 6: Nové počítačové vybavenie študovne KIC zakúpené z grantu KIC od MK SR  
v zimnom semestri 2011/12 

 

Vysoká návštevnosť KIC je určite ojedinelým javom v rámci návštevnosti slovenských knižníc 
a je porovnateľná s veľkými univerzálnymi vedeckými knižnicami, napr. Univerzitnou 
knižnicou v Bratislave, pričom návštevnosť KIC SvF je mnohonásobne vyššia ako návštevnosť 
Centra vedecko-technických informácií SR. Na jednej strane je extrémna návštevnosť 
priestorov KIC pre fakultu veľkým úspechom, na druhej strane súčasné priestory KIC 
prestávajú svojimi priestorovými možnosťami vyhovovať narastajúcemu záujmu zo strany 
študentov. Nárast návštevnosti študovne KIC za posledných päť rokov je prehľadne 
znázornený v tabuľke 1 a grafe 1. 
 



 

 
Tabuľka 1: Prehľad návštevnosti študovne KIC podľa semestrov v rokoch 2011 – 2014  

 

Rok Zimný semester Letný semester SPOLU za semestre 

2011 31 066 32 295 63 361 

2012 37 989 33 719 71 708 

2013 38 122 33 924 72 046 

2014 38 795 34 216 73 011 

SPOLU 145 972 134 154 280 126 

 
 

Graf 1:  Prehľad návštevnosti študovne KIC podľa semestrov v rokoch 2011 – 2014  
 

 

 
Knižnica a informačné centrum SvF z dôvodu zvýšeného záujmu študentov postupne 
predlžuje prevádzkové hodiny študovne a v priebehu semestrov poskytuje nepretržitú 
prevádzku od 8.00 do 18.00 hod. v rozsahu 10 hodín denne.  Napriek tomu, že KIC má 
najväčší rozsah prevádzkových hodín spomedzi všetkých akademických knižníc na STU, 
študenti prejavujú reálny záujem o ďalšie predlžovanie prevádzkových hodín študovne 
v skorých ranných a neskorších večerných hodinách, pretože je pre nich obľúbeným 
útočiskom pri individuálnom vzdelávaní a je pre nich dôležitým partnerom pri vzdelávaní  
vďaka kvalitnému technickému a databázovému vybaveniu. 

 

 
Využívanie samoobslužného knižného skenera pre potreby individuálnej odbornej prípravy 

 

Od školského roka 2011/2012 je sprístupnený samoobslužný skener na poschodí študovne, 
ktorý poskytuje väčší komfort všetkých študentov, doktorandov a pedagógov SvF pri ich 
individuálnom vzdelávaní a vedeckej príprave. Zakúpeniu skenera predchádzala bezplatná 
testovacia prevádzka samoobslužného knižného skenera e-Scan v študovni KIC. Na základe 
veľkého ohlasu zo strany študentov vedenie Stavebnej fakulty schválilo zakúpenie 
moderného samoobslužného knižného skenera a jeho uvedenie do prevádzky KIC  
propagovala aj na webovej stránke SvF: http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na 
svf/kic-pozyva-samoobsluzny-skener-pre-vas-vacsi-komfort.html?page_id=4529. 
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Foto 7: Samoobslužný knižný skener e-Scan v študovni KIC  
 

KIC SvF bola prvou akademickou knižnicou na Slovensku, ktorá zakúpila moderný knižný  
e-Scan pre modernizáciu svojich služieb, čo doteraz oceňuje narastajúci počet aktívnych  
používateľov KIC. Nárast využívania samoobslužného knižného skenera e-Scan je prehľadne 
znázornený v nasledovných tabuľkách a grafoch. 

 
Tabuľka 2: Počet naskenovaných strán na knižnom skeneri v študovni KIC v rokoch 2011 – 2014 

 

Rok Počet naskenovaných strán 

2011 15 501 

2012 31 222  

2013 51 363 

2014 36 235 

SPOLU 134 321 

 
 

Graf 2: Počet naskenovaných strán na knižnom skeneri v študovni KIC v rokoch 2011 – 2014  
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Tabuľka 3: Počet používateľov knižného skenera v študovni KIC v rokoch 2011 – 2014  

 

Rok Počet používateľov skenera 

2011 576 

2012 746 

2013 1 325 

2014 738 

SPOLU 3 385 

 
Graf 3: Počet používateľov knižného skenera v študovni KIC v rokoch 2011 – 2014  

 

 
 
Bezplatná služba skenovania z dokumentov Knižnice a informačného centra SvF v súlade 
s dodržiavaním platného autorského zákona je alternatívnym riešením na dosiahnutie 
dostatočnej miery zabezpečenia odbornej literatúry pre študentov a doktorandov Stavebnej 
fakulty STU a štatistiky využívania dokazujú. Že uvedené riešenie sa v praxi ukazuje ako 
vhodná alternatíva.  
  
 
Návštevnosť výpožičného oddelenia KIC 
 
Nárast využívania samoobslužného knižného skenera e-Scan výraznou mierou neovplyvňuje 
počet návštev výpožičného oddelenia KIC SvF a počet realizovaných absenčných výpožičiek, 
skôr poskytuje efektívne riešenie nedostatku literatúry pre tak vysoký počet denných 
študentov, aký študuje na Stavebnej fakulte STU (cca 4 000 denných študentov a cca 300 
interných doktorandov). 

 
V rokoch 2011 – 2014 výpožičné oddelenie KIC navštívilo vyše 36 000 záujemcov  
o vypožičanie publikácií za účelom vzdelávania absenčnou formou a reálne bolo 
vypožičaných spolu 51 078 absenčných výpožičiek pre študentov, doktorandov a pedagógov. 
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Graf 4:  Prehľad návštevnosti výpožičného oddelenia KIC v rokoch 2011 – 2014 

 

 
 
 

Tabuľka 4: Prehľad počtu výpožičiek výpožičného oddelenia KIC v rokoch 2011 – 2014  
 

Rok Prehľad výpožičiek 

2011 11 831 

2012 16 198 

2013 12 752 

2014 10 297 

SPOLU 51 078 

 
 

Graf 5:  Prehľad počtu výpožičiek výpožičného oddelenia KIC v rokoch 2011 – 2014 
 

 
 

Pokles návštev výpožičného oddelenia a pokles realizovaných absenčných výpožičiek v roku 
2013 bol pravdepodobne spôsobený nízkou mierou doplňovania nových titulov odbornej 
literatúry z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov KIC, počet absenčných výpožičiek 
v roku 2014 je už stabilizovaný. 
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Služby KIC pre pedagogických a výskumných pracovníkov 
 
Knižnica a informačné centrum v rokoch 2011 – 2014 zabezpečovala knižničné procesy 
centrálne pre celú fakultu a okrem služieb pre študentov poskytovala širokú škálu služieb aj 
pre pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov. Pre svoje cieľové skupiny KIC 
priebežne poskytovala adresné služby podľa ich odbornej špecializácie: 

 

-  zabezpečenie komfortného a nepretržitého prístupu do zahraničných databáz, 
- zabezpečenie bezplatných skúšobných prístupov do zahraničných databáz, 
- sledovanie ohlasov pedagogických a výskumných pracovníkov v citačných databázach, 
- poskytovanie rešerší k výskumným úlohám a grantom a k medzinárodným projektom, 
- zasielanie adresných mailov o nových odborných publikáciách, časopisoch, databázach  

a informačných zdrojoch podľa špecializácie, 
- školenia pre študentov PhD. o možnostiach získavania informácií, rešerší a plných textov 

publikácií prostredníctvom elektronických databáz a služieb poskytovaných KIC , 
- prieskum potrieb a požiadaviek návštevníkov študovne a knižnice (dotazníky, web KIC), 
-  centrálne objednávanie periodík/evidencia knižného fondu pre katedry a pracoviská SvF, 
-  zabezpečovanie cenových ponúk pre nákup odb. literatúry podľa požiadaviek katedier, 
-  medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, 
- elektronické doručovanie dokumentov – Document Delivery Service, 
- organizovanie odborných prezentácií databáz priamo zahraničnými školiteľmi, 
-  školenia na mieru pre katedry/pracoviská SvF podľa konkrétnych požiadaviek (databázy, 

vyhľadávanie vedeckých informácií a citácií, informačné zdroje pre vedný odbor), 
-  evidencia publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov SvF od spracovania po export do 

databázy EPC STU/CREPČ SR, 
-  evidencia ohlasov na publikačnú činnosť pracovníkov SvF od spracovania po export do 

databázy EPC STU/CREPČ SR. 
 

Knižnica a informačné centrum v rokoch 2011 – 2014 nepretržite poskytovala elektronickú 
referenčnú službu Spýtajte sa knižnice v režime 24/7 pre študentov, pedagógov aj odbornú 
verejnosť prostredníctvom online webového formulára (zahájenie služby v roku 2009):  
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3825.  

 
Pracovníci KIC priebežne poskytujú odpovede na žiadosti o informácie týkajúce sa odborných 
publikácií, získavania informácií z odborných databáz, mnohých špecializovaných služieb, ale 
aj všeobecné informácie o fakulte, knižnici, prípadne o službách iných slovenských  
a zahraničných knižníc. Digitálna referenčná služba je štandardom v moderných zahraničných 
knižniciach a KIC sa jej zavedením zaradila medzi prvé slovenské knižnice, ktoré túto 
modernú službu začali poskytovať. 
 
 
Aktivity KIC pre zvyšovanie informačnej gramotnosti a publikačnej činnosti na SvF 
 
Knižnica a informačné centrum SvF sa vzhľadom na rozsiahlu ponuku dostupných odborných 
online databáz a moderné informačné trendy snažila v období rokov 2011 – 2014 aktívne 
pôsobiť v oblasti zvyšovania informačnej gramotnosti cieľových skupín študentov 
a doktorandov a tým zlepšovať ich pripravenosť pre dosahovanie kvalitných výsledkov vo 
výučbe a vedeckých výstupoch. 
 
Knižnica a informačné centrum SvF na základe progresívneho prístupu vedenia Stavebnej 
fakulty STU k moderným princípom prípravy doktorandov na vedeckú dráhu už od roku 2009  
 

http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3825


 

 
realizuje výučbu predmetu metodológia vedeckej práce, časť 1: získavanie a uchovávanie 
vedeckých informácií pre študentov prvého ročníka doktorandského štúdia.  
 
Odborným garantom a prednášateľom predmetu je Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice 
a informačného centra SvF.  Výučba predmetu prebieha vždy počas zimného semestra a je 
zameraná na tematické celky: 

 

-  Sieť knižníc, služby knižníc a odporúčané knižnice, 
-  Spôsoby získavania vedeckej a odbornej literatúry, 
-  Spôsoby získavania vedeckých a odborných časopisov, 
-  Odborné databázy a vyhľadávanie odborných informácií, 
-  Citačná databázy Web of Knowledge a jej súčasti Current Contents, Jornal Citation Report, impact 

faktor odborných časopisov, 
-  Citačná databáza SCOPUS a jej nástroje,  
-  tipy na tvorbu prezentácií a video ukážky štýlov prednášania a výkladu odborných tém rôznymi 

svetovými vedcami a odborníkmi, 
- Praktické rady pre úspešné publikovanie v renomovaných odborných časopisoch, 
- Open Access – história, trendy a výhody otvoreného vedeckého publikovania, 
- Inštitucionálne repozitáre na princípoch Open Access a pod. 
 

Významnou súčasťou vzdelávania o trendoch Open Access – otvorený prístup k vedeckej 
literatúre je pochopenie princípov,  ktoré umožňujú vedcom na celom svete, aby ich 
odborné publikácie boli viac viditeľné a viac citované. 

 
Vďaka absolvovaniu výučby predmetu získavanie a uchovávanie vedeckých informácií sa 
u mnohých doktorandov dostavili reálne výsledky v podobe množstva publikovaných článkov 
v zahraničných periodikách a ich odozva na získané odborné poznatky je viac ako pozitívna.  

 
Progresívnym zaradením odborného predmetu do študijných osnov doktorandského štúdia 
sa Stavebná fakulta STU stala jednou z pilotných fakúlt na Slovensku s takýmto špecializo-
vaným predmetom pre doktorandov a je inšpiráciou pre ďalšie fakulty a akademické knižnice 
na Slovensku.  

 

Ponuka KIC v oblasti databáz a elektronických informačných zdrojov 
 

Knižnica a informačné centrum SvF poskytuje študentom, pedagógom a výskumným 
pracovníkom fakulty širokú škálu titulov odborných databáz a elektronických informačných 
zdrojov on-line prostredníctvom IP adries počítačov databázového centra KIC alebo 
prostredníctvom IP adries všetkých počítačov na katedrách a pracoviskách SvF. 

 
Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU v období rokov 2011 – 2014 
sprístupňovala nasledovné tituly databáz a elektronických informačných zdrojov: 

 

Zahraničná odborná databáza predplatená z vlastných prostriedkov SvF: 
 

ASCE Research Library 
Plnotextová online databáza Zväzu amerických stavebných inžinierov / American Society 
of Civil Engineers je sprístupnená na základe hradenej licencie pre Stavebnú fakultu STU. 
Odborná databáza ASCE bola prvýkrát predplatená v roku 2006 a odvtedy je veľkým 
odborným prínosom pre Stavebnú fakultu STU. Databáza poskytuje online prístup 
k plným textom zborníkov ASCE a k plným textom 34 titulov významných karentovaných 
časopisov z oblasti stavebníctva a 448 zborníkov z medzinárodných konferencií ASCE.  
 



 

 
Okrem aktuálneho roka 2014 je zabezpečený aj prístup k archívom plných textov 
časopisov a zborníkov ASCE v časovom rozsahu do 20 rokov spätne.Pre zvýšenie 
informovanosti a využívanosti databázy ASCE Research Library zriadila KIC o databáze 
viac samostatných špecializovaných podstránok na webovej stránke KIC SvF s linkami 
priamo do obsahu databázy:  

 

- ASCE Research Library 
- ASCE časopisy online 
- ASCE zborníky online. 

 
Tabuľka 5:  Prehľad dostupných plnotextových zdrojov z databázy ASCE Research Library 

 

ASCE Journals 
Počet titulov časopisov online Archív časopisov (roky) 

34 1983 – 2014 

ASCE Proceedings 
Počet titulov zborníkov online Archív zborníkov (roky) 

448 1996 – 2014 

 

 

Zahraničné odborné databázy dostupné v rámci národných licencií / licencií STU: 
  

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – od roku 2008  
zabezpečuje prístup k elektronickým informačným zdrojom pre všetky slovenské univerzity 
v rámci projektu NISPEZ Ministerstva školstva SR a koordinátora projektu CVTI SR. Knižnica 
a informačné centrum SvF v období rokov 2011 – 2014 všetky uvedené databázy 
propagovala postermi, prostredníctvom webovej stránky KIC a poskytovala k nim školenia. 

 

 
Tabuľka 6: Prehľad dostupných plnotextových zdrojov z licencovaných databáz dostupných pre SvF STU 

 

 Online  
časopisy 

Online zborníky Online 
knihy/príručky 

Association for Computing Machinery > 40 titulov > 1 300 titulov  

EBSCO > 15 800 titulov   

IEEE Electronic Library > 160 titulov > 1 200 titulov > 1 000 titulov 

Knovel   > 5 500 titulov 

ProQuest Central > 8 800 titulov   

Science Direct > 2 700 titulov  > 6 500 titulov 

Springer Link > 2 500 titulov  > 9 400 titulov 

Wiley Online Library > 1 200 titulov  > 15 000 titulov 

APS Journals > 10 titulov   

CRCnetBASE   > 3 300 titulov 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
Zoznam najvýznamnejších zahraničných odborných databáz dostupných na SvF STU: 
 

- ASCE Research Library – databáza produkcie American Society of Civil Engineers (z rozpočtu SvF) 
- ACM - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- IEEE/IET Electronic Library (IEL) - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- Knovel - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- ProQuest Central - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- ScienceDirect - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- SCOPUS - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- SpringerLink - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- Web of Knowledge - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- Wiley Online Library - národná licencia v rámci projektu NISPEZ, 
- EBSCO – národná licencia hradená Slovenskou národnou knižnicou, 
- APS Journals – plnotextová databáza časopisov American Physical Society, 
- Engineering Village – odborná bibliografická databáza, 
- CRCnetBASE – online knihy a príručky pre technické vedy. 
 

 
Normy STN-online 
 
Knižnica a informačné centrum SvF od roku 2013 zabezpečuje v rámci licencie pre STU online 
prístup ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení vo formáte PDF pre všetkých 
študentov, doktorandov, pedagógov aj výskumných pracovníkov Stavebnej fakulty 
STU. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem (zmeny, opravy, príp. 
nahradzujúce normy). Prístup je zabezpečený zo 4 označených počítačov dostupných 
v študovni KIC. V databáze noriem STN-online je možné vyhľadávanie podľa rôznych hľadísk 
(podrobné vyhľadávanie noriem STN podľa čísla, názvu, roku vydania normy, podľa tried, 
podľa ICS kódov  a ďalších kritérií). Licencia pre STU umožňuje iba čítanie noriem, nie je 
možné nahrávanie na USB, ani tlač noriem. Služba je u používateľov veľmi vyhľadávaná  
a výrazným spôsobom skvalitňuje odborné vzdelávanie na Stavebnej fakulte STU. 
 
 
Publikačná činnosť KIC 
 
Pri príležitosti 10. výročia modernizácie priestorov Knižnice a informačného centra Stavebnej 
fakulty STU sa vedúca KIC Ing. Silvia Stasselová v svojich publikačných aktivitách zamerala na 
sériu odborných článkov na tému architektúry a správneho navrhovania účelových 
priestorov knižníc, ktoré v roku 2013 publikovala v celoslovenskom odbornom časopise 
Knižnica (vydáva Slovenská národná knižnica v Martine, ISSN 1336-0965 – online vydanie). 
Sériu odborných článkov v tlačenej podobe dostali všetci účastníci odborného podujatia k 10. 
výročiu komplexnej modernizácie KIC dňa 18.9.2013. 
 
Teoretické východiská k navrhovaniu budov a priestorov knižníc (slovenské preklady odporúčaní)  

 Prieskum priestorových potrieb knižnice (č. 1/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-1-2013  

 Používatelia a verejný priestor. Čo treba zohľadniť pri navrhovaní  knižničných priestorov  
(č. 2/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-2-2013  

 Usporiadanie vnútorných služobných priestorov (č. 3/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-3-2013  

 Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 1. časť (č. 4/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-4-2013  

 
 

http://www.snk.sk/?kniznica-1-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-2-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-3-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-4-2013


 

 
 

 Úvahy o interiérovom dizajne a príprava jeho špecifikácie. 2. časť (č. 5/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-5-2013  

 Na čo sa zamerať pri inšpiratívnych návštevách budov knižníc (č. 6/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-6-2013  

 Stavebný pozemok a lokalita pre výstavbu budovy knižnice  (č. 7 – 8/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-7-8-2013  

 Rekonštrukcie historických budov (č. 9/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-9-2013  

 Znovuobjavenie knižnice ako fyzického priestoru: knižnice v novom kontexte (č. 10/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-10-2013  

 Otváranie knižníc: dizajn knižnice z hľadiska marketingu (č. 11 – 12/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2013 

 
 
Séria odborných článkov na základe výsledkov  prieskumu o priestorovom vybavení knižníc v SR 

 V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí? (č. 11 – 12/2012) 
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2012  

 Je súčasná kapacita priestorov a budov slovenských knižníc dostatočná? (č. 1/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-1-2013  

 Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc  z hľadiska používateľov?  
(č. 2/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-2-2013 

 Aké sú najväčšie nedostatky priestorov slovenských knižníc  z hľadiska pracovníkov knižníc? 
(č. 3/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-3-2013  

 Aký je súčasný stav interiérového a nábytkového vybavenia  v slovenských knižniciach?  
(č. 4/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-4-2013  

 
 

Články na špecializované témy o architektúre knižníc 

 Aká veľká pozornosť je venovaná interiérom a nábytkovému vybaveniu knižníc v zahraničí? 
(č. 5/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-5-2013  

 Ideálne umiestnenie budovy knižnice v rámci univerzitného areálu. Dva úspešné projekty zo 
zahraničnej praxe (č. 7 – 8/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-7-8-2013  

 Verejné knižnice v historických budovách. Hlavné výhody v 21. storočí (č. 9/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-9-2013  

 Renesancia knižníc ako fyzického miesta v 21. storočí. Príklad zo zahraničnej praxe – moderné 
knižnice v Singapure (č. 10/2013) http://www.snk.sk/?kniznica-10-2013  

 Budovy a interiéry knižníc ako efektívny marketingový nástroj. Úspešný príklad zo Slovenska 
– novostavba Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (č. 11 – 12/2013) 
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2013 

 
 

Ing . Silvia Stasselová, vedúca KIC  je členkou redakčných rád v dvoch najvýznamnejších 
knihovníckych odborných periodikách na Slovensku: 

 

- časopis Knižnica (vydáva Slovenská národná knižnica v Martine, ISSN 1335-7026) 
- časopis ITLib – Informačné technológie v knižniciach (vydáva CVTI SR, ISSN 1336-0779) 
 

 
Skvalitnenie webovej stránky KIC 
Najdôležitejším nástrojom komunikácie Knižnice a informačného centra SvF so svojimi 
používateľmi (v prevažnej miere zastúpenými z radov „Google generation“) v období rokov 
2011 – 2014 bola webová stránka KIC SvF, ktorej obsah a tematická štruktúra bola v roku 
2013 komplexne prepracovaná tak, aby slúžila  ako dôležitý zdroj odborných informácií  

http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/maj/07.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-5-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/jun/23.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-6-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/jul_august/04.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-7-8-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/september/8.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-9-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/oktober/4%20-%20znovuobjavenie_kniznice_ako_fyzickeho_priestoru_kniznice_v_novom_kontexte.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-10-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2012
http://www.snk.sk/?kniznica-1-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-2-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-3-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-4-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/maj/13.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-5-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-7-8-2013
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2013/september/12.pdf
http://www.snk.sk/?kniznica-9-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-10-2013
http://www.snk.sk/?kniznica-11-12-2013
http://www.snk.sk/?casopis-kniznica
http://itlib.cvtisr.sk/
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum.html?page_id=1679


 

 
 
a praktických rád pre prácu s odbornými a vedeckými informáciami. KIC skvalitnila a doplnila 
obsah väčšiny tematických podstránok webovej stránky KIC, napríklad: 

 

 Aktuality KIC (priebežne dopĺňané) 

 Podujatia pre Vás (nová podstránka s ponukou odborných podujatí) 

 Databáza ASCE Research Library (časopisy ASCE – prelinkované na aktuálne obsahy a archívy, 
zborníky ASCE – prelinkované na nové prírastky v roku 2014 a archív) 

 Pomôcky pre Vás  (spracované rôzne pomôcky a nová norma citovania – ISO 690:2010) 

 Evidencia publikačnej činnosti (kompletne zaktualizovaná stránka EPČ) 

 Metavyhľadávač  SCIENTIA.SK (vyhľadávací portál pre vedu a výskum) 

 Normy STN – online (vytvorená nová podstránka Normy STN – online, ktoré môžu bezplatne 
využívať študenti, doktorandi, pedagógovia, výskumní pracovníci) 

 Odporúčané časopisy na publikovanie (vytvorená nová podstránka, ktorá obsahuje zoznam 
vybraných odborných časopisov z databázy WOK a SCOPUS vhodných na publikovanie). 

 

 
Zastúpenie KIC vo vrcholných medzinárodných a celoslovenských orgánoch 
 
Vedúca KIC Ing. Silvia Stasselová zastávala do roku 2013 významnú volenú pozíciu vo 
vrcholnej  medzinárodnej organizácii IFLA – International Federation of Library Associations 
and Institutions ako volená tajomníčka Sekcie pre manažment knihovníckych asociácií (IFLA 
MLAS). Pozíciu tajomníčky Sekcie IFLA MLAS zastávala dve volebné obdobia (2009 – 2011, 
2011 – 2013) a stala sa tak prvou držiteľkou čestného statusu IFLA Officer v histórii 
slovenského knihovníctva. 
 
Okrem členstva v Rade vlády SR pre kultúru, do ktorej vedúcu KIC Ing. Silviu Stasselovú  
menoval Minister kultúry SR v roku 2012, bola vedúca KIC dňa 1. októbra 2013 zvolená  
na čestnú pozíciu podpredsedníčky Ústrednej knižničnej rady. Ústredná knižničná rada 
(ÚKR) je stálym poradným, iniciatívnym a expertným orgánom ministra kultúry v oblasti 
knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc. 
 
Minister kultúry SR Marek Maďarič menoval v roku 2013 vedúcu KIC Ing. Silviu Stasselovú  
za členku Výboru pre Stratégiu rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 pre oblasť kultúrneho 
dedičstva. 
 
Vedúca KIC Ing. Silvia Stasselová bola ministrom kultúry SR v roku 2013 menovaná ako 
zástupkyňa slovenského knihovníctva aj za členku Dočasnej pracovnej skupiny pre 
rekodifikáciu autorského zákona, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2015. 

 

Vedúca KIC Ing. Silvia Stasselová bola z poverenia MK SR od roku 2014 menovaná za členku: 

 Komisie pre odborné vzdelávanie v rezorte kultúry a 

 Sektorovej rady „Kultúra, umenie a vydavateľstvo“ Národnej sústavy kvalifikácií.  
 
 
Zahraničné návštevy v KIC SvF 
V období  rokov 2011 – 2014, tak ako v predchádzajúcom období, priestory Knižnice 
a informačného centra SvF navštívili ako reprezentatívnu slovenskú akademickú návštevu 
významné zahraničné návštevy: 

 

 Roberta Stevens, prezidentka Americkej asociácie knižníc (American Library 
Association, ALA, www.ala.org) navštívila KIC v máji 2011 

 

http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/aktualna-ponuka-kic.html?page_id=4369
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5278
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/asce-research-library.html?page_id=4330
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/asce-journals.html?page_id=4447
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/asce-proceedings.html?page_id=4448
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4617
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5317
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4665
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/normy-stn-online.html?page_id=5316
http://www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/kniznica-a-informacne-centrum/odporucane-casopisy-na-publikovanie.html?page_id=5390
http://www.ifla.org/
http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/veduca-kic-sa-stala-clenkou-rady-vlady-sr-pre-kulturu.html?page_id=4992
http://www.snk.sk/?novinky&sprava=generalna-riaditelka-snk-zvolena-za-predsednicku-ustrednej-kniznicnej-rady
http://www.strategiakultury.sk/
http://www.ala.org/


 

 

 Michael Dowling, riaditeľ úradu medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc 
navštívil KIC v marci 2013 

 
ALA - Americká asociácia knižníc je nastaršou, najväčšou a najvplyvnejšou knihovníckou 
asociáciou na svete a návšteva reprezentantov ALA na Slovensku bola realizovaná 
s finančnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku. 
 
Fotogaléria z významných zahraničných návštev v KIC 

 

1. Aktualita na webovej stránke SvF s fotogalériou z návštevy Roberty Stevens v KIC 
v sprievode prodekana pre vedu a výskum SvF prof. Szolgaya bola uverejnená na 
linke: http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/vzacna-navsteva-v-kic-
svf-prezidentka-americkej-asociacie-kniznic.html?page_id=4450 
 

2. Vybrané fotografie z návštevy Michaela Dowlinga v priestoroch KIC v marci 2013: 
 

  
 

Foto 8 - 10 Michael Dowling (ALA) a Silvia Stasselová, vedúca KIC  pri prehliadke moderných priestorov knižnice 
 
 
 

      
 

http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/vzacna-navsteva-v-kic-svf-prezidentka-americkej-asociacie-kniznic.html?page_id=4450
http://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/o-diani-na-svf/vzacna-navsteva-v-kic-svf-prezidentka-americkej-asociacie-kniznic.html?page_id=4450


 

  
 

Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov Stavebnej fakulty STU  v KIC  
Knižnica a informačné centrum SvF je centrálnym pracoviskom pre bibliografickú registráciu 
publikačnej a umeleckej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných zamestnancov 
a študentov doktorandského štúdia Stavebnej fakulty STU v zmysle smernice a vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a smernice rektora STU, ktoré sú dostupné 
v plnom znení na špecializovanej podstránke webovej stránky KIC s pokynmi pre EPČ na SvF: 
http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5317 
 
Tabuľka 7: Prehľad vybraných ukazovateľov publikačnej činnosti Stavebnej fakulty 2011 – 2014 
 

kategória  kategória - popis 2011 2012 2013 2014 

 AAA vedecké monografie v zahr. vydav. 2 2 6 5 

 AAB vedecké monografie v dom. vydav. 1 1 9 10 

 ABA štúdie v čas. a zbor. char.  ved. mon. v zahr. vyd. 0 0 0 1 

 ABC kapit. vo ved. mon. v zahr. vyd. 1 1 4 2 

 ABD kapit. vo ved. mon. v dom. vyd. 0 0 0 2 

 ACA vysokoškol. učeb. v zahr. vyd. 3 2 6 4 

 ACB vysok. učebnice v dom. vyd. 5 4 7 14 

 ACD kapit. vo vysok. učeb. v dom. vyd. 2 0 2 0 

 ADC ved. práce v zahr. karent. čas. 36 32 45 49 

 ADE ved. práce v ost. zahr. čas. 82 97 89 89 

 ADF ved. práce v ost. dom. čas. 108 113 123 113 

 ADM ved. práce v zahr. čas. vo WOS a SCOPUS - - 9 46 

 ADN ved. práce v dom. čas. vo WOS a SCOPUS - - 4 8 

 AEC ved. práce v zahr. recenz. zbor. 30 9 43 6 

 AED ved. práce v dom. recenz. zbor. 7 14 30 20 

 AEE ved. práce v zahr. nerecenz. ved. zbor. 13 8 0 0 

 AEF ved. práce v dom. nerecenz. ved. zbor. 0 1 0 0 

 AFA pozvané prís. na zahr. ved. konf. 2 0 0 4 

 AFB pozvané prís. na dom. ved. konf. 0 1 1 28 

 AFC publ. príspevky na zahr. ved. konf. 295 318 297 360 

 AFD publ. príspevky na dom. ved. konf. 352 448 523 527 

 AFE abstr. pozv. prísp. zahr. ved. konf. 2 0 0 0 

 AFF abstr. pozv. prísp. dom. ved. konf. 1 0 0 0 

 AFG abstrakty zo zahr. ved. konf. 127 87 49 43 

 AFH abstrakty z dom. ved. konf. 33 40 55 26 

 AFK postery zo zahr. konf. 18 25 27 24 

 AFL postery z dom. konf. 48 23 6 5 

 AGI správy o vyrieš. ved.-výsk. úlohách 11 10 6 10 

 BAA odb. kniž. publ. v zahr. vyd. 4 2 1 4 

 BAB odb. kniž. publ.  v dom. vyd. 22 13 1 2 

 BBA kapit. v odb. kniž. publ. v zahr. vyd. 0 6 0 0 

 BBB kapit. v odb. kniž. publ. v dom. vyd. 0 3 0 0 

 BCI skriptá a učebné texty 15 16 11 22 

 BCK kapit. v učebniciach a učeb. textoch 0 2 0 0 

 BDC odb. práce v zahr. karent. čas. 0 1 5 0 

 BDE odb. práce v ost. zahr. čas. 19 30 32 18 

 BDF odb. práce v ost. dom.  čas. 145 94 98 78 

 BDN odb. práce v dom. čas. vo WOS a SCOPUS - - 1 0 

 BEC odb. práce v zahr. recenz. zbor. 17 8 0 0 

 BED odb. práce v dom. recenz. zbor. 96 116 0 0 
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kategória  kategória - popis 2011 2012 2013 2014 

 BEE odb. práce v zahr. zbor. 8 16 146 68 

 BEF odb. práce v dom. zbor. 38 26 86 46 

 BFA abstrakty odb. prác zo zahr. podujatí 0 1 41 60 

 BFB abstrakty odb. prác z dom. podujatí 0 0 8 18 

 BGG Normy 7 2 7 0 

 CEC um. práce a preklady v zbor. v zahr. vyd. 1 0 1 0 

 CED um. práce a preklady v zbor. v dom. vyd. 0 0 1 0 

 CKB katalóg k výstave vyd. doma 0 0 1 0 

 DAI dizertačné a habilitačné práce 2 0 0 0 

 EAJ odborné preklady publikácií 2 0 0 0 

 EDI recenzie v časopisoch a zbor. 2 2 0 8 

 EDJ prehľadové práce, preklady 20 15 10 1 

 FAI zostavovateľské práce knižného charakteru 7 6 7 19 

 GAI správy 1 0 0 0 

 GHG práce zverejnené na internete 6 7 4 0 

 GII publikácie nezaradené vyššie 6 53 5 30 

Všetky kategórie publikácií SvF spolu 1 597 1 655 1 807 1 770 

 
Poznámka:  

 dotované kategórie 

 nedotované kategórie 

 nezaradené kategórie 

 
 
Tabuľka 8: Prehľad publikačnej činnosti Stavebnej fakulty v dotovaných a nedotovaných                           
       kategóriách v rokoch 2011 – 2014  
 

Stavebná fakulta STU / publikačná činnosť 2011 2012 2013 2014 

   Dotované kategórie publikácií 1 416 1 527 1 493 1 524 

   Nedotované kategórie publikácií 181 188 300 192 

   Nové nezaradené kategórie v zmysle vyhlášky  č. 456/2012 - - 14 54 

   Všetky kategórie publikácií 1 597 1 655 1 807 1 770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Graf 6: Prehľad publikačnej činnosti Stavebnej fakulty v dotovaných a nedotovaných kategóriách                 
v rokoch 2011 – 2014  
 

 
 
Graf 7: Grafické znázornenie počtu ohlasov publikačnej činnosti pracovníkov SvF 2011 – 2014     
 

 
              
o1 -  Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science  
  a databáze Scopus 
o2 -  Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science  
  a databáze Scopus 
o3 -  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
o4 -  Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
 

V Bratislave dňa 9.1.2015     

        Ing. Silvia Stasselová 
        vedúca KIC SvF 
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