Vážení študenti,
všetci spoločne sa prispôsobujeme situácii, ktorú žijeme. Uvedomujeme si, že štúdium je náročné, ale
z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sme nútení v záujme Vašej, ale aj našej ochrany
zdravia od 15. 2. 2021 ponechať knižnicu zatvorenú. Zároveň Vám však chceme v nasledujúcom texte
sprostredkovať množstvo elektronických zdrojov, ktoré môžete využiť pri štúdiu, ale aj pri písaní
záverečných prác:

-

-

-

-

 VŠEMvs – zdroje elektronických informácií:
Využívajte Smartecu (zoznam literatúry pre jednotlivé ročníky nájdete na študentskom
portáli v záložke „e-knihy od WK“. Študenti vyšších ročníkov majú prístup spätne aj
k literatúre nižších ročníkov)
Moodle (úložisko učebných textov vydaných na VŠEMvs s názvom Knižnica VŠEMvs na
https://moodle.vsemvs.sk/course/view.php?id=554)
On-line katalóg knižnice (katalog.vsemvs.sk) – je verejne dostupný, t. j. môžu ho využívať
všetci študenti, aj keď nie sú registrovaní v Akademickej knižnici, ale slúži len na získanie
prehľadu o fonde akademickej knižnice, ktorý sa skladá z fondu kníh, fondu periodík
a z fondu záverečných prác. Pri vyhľadávaní využívajte filtre, aby ste prehľadávali fond,
o ktorý sa zaujímate.
Od 15.2. 2021 spúšťame službu „Delivery“ pre študentov končiacich ročníkov. Študenti
majú možnosť po výbere v on-line katalógu VŠEMvs (viď predchádzajúci bod) požiadať
o zaslanie skenu článku v periodiku, alebo o zaslanie skenu použitej literatúry, prípadne
abstraktu zo záverečnej práce (z rokov 2017-2020). Nie je možné zasielať sken textu, nakoľko
záverečná práca nemá byť zdrojom literatúry, ale má Vám pomôcť zorientovať sa v literatúre
k danej téme. Požiadavky zasielajte na adresy: anna.pagacova@vsemvs.sk alebo
lubica.filipova@vsemvs.sk.
časopis Verejná správa a regionálny rozvoj, ktorý vydáva VŠEMvs (plné texty sú dostupné
on-line na http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis).


Využívajte užitočné linky
-



Informačný sprievodca pre verejnú správu https://www.vssr.sk
Štatistický úrad SR – https://slovak.statistics.sk
Banky v SR https://banky.sk
Portál Európskej únie https://europa.eu/european-union/index.sk
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
https://vedatechnika.sk
Zbierka zákonov SR https://aspi.sk

Open Access
môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre
používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť
zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských
práv a vychádza z tvrdenia, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť
dostupný daňovým poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015).

-

Open Access databázy:
a/ DOAJ https://doaj.org - Directory of Open Access Journals je portál, ktorý
sprístupňuje kvalitné recenzované odborné periodiká. Nachádzajú sa tu časopisy
z viac ako 130 krajín a obsahuje viac ako 2 200 000 článkov zo všetkých oblastí.
b/ DOAB https://www.doabooks.org
register elektronických kníh s otvoreným prístupom.
b/ https://dev.gutenberg.org/ebooks/
Projekt Gutenberg je výsledkom dobrovoľníckej digitalizácie a ponúka viac ako
60 000 e-kníh.
c/Právo EÚ | Európska únia (europa.eu)
Umožňuje komplexný prístup k európskemu právu.
d/Eurostat https://ec.europa.eu
Voľný prístup k publikáciám Eurostatu.
e/ Open Library https://openlibrary.org
je multiodborová databáza a obsahuje viac ako 20 miliónov záznamov z toho viac
ako 1,7 milióna elektronických kníh voľne dostupných on-line. Pre prezeranie je
potrebná bezplatná registrácia.
f/ Digitálne Slovensko https://openresearchlibrary.org/home
výskumné dáta pre študentov – portál poskytujúci profesionálne pripravené
a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za
účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových ako aj záverečných
prácach.
g/ Data https://worldbank.org
otvorené dáta Svetovej banky o vývoji krajín celého sveta
h/ IMP Publications https://www.imf.org/en/publications
publikácie Medzinárodného menového fondu
i/ OECD Library https://www.oecd-ilibrary.org
on-line knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
j/Open Access časopisy – príklady časopisov s otvoreným prístupom:
 Človek a spoločnosť
 Die Politische Meinung
 Ekonomické rozhľady
 Enviromagazín
 European Journal of Social Work
 Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics
 Post-Communist Economies
 Slovak Journal of Political Sciences
 Slovak Journal of Public Policy and Public Administration











E&M Economics and Management- http://www.ekonomiemanagement.cz/
Journal of Competitiveness - https://www.cjournal.cz/
Quantitative Finance and Economics https://www.aimspress.com/journal/QFE
Problems and Perspectives in Management https://businessperspectives.org/journals/problems-andperspectives-in-management#general-information
Journal of International Studies - https://www.jois.eu/
Entrepreneurship and Sustainability Issues https://jssidoi.org/jesi/

Prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) prostredníctvom
Centra vedecko-technických služieb za poplatok 3.- € na jeden rok
CVTI SR > Registrácia na vzdialený prístup do e-zdrojov
Odborné a vedecké elektronické informačné zdroje (EIZ) sú pre používateľov dostupné
prostredníctvom knižnično-informačných služieb CVTI SR. Ide o vzdialený prístup do ezdrojov. Ten je možný však len pre fyzické osoby, ktoré sa zaregistrujú a zaplatia ročný
registračný poplatok 3 €.
Aktuálne

portfólio

e-zdrojov

je

veľmi

rôznorodé,

a

je

ho

možné

nájsť

tu: http://ezproxy.cvtisr.sk . Ide o širokú ponuku odbornej a vedeckej literatúry
z najrôznejších oblastí ľudského poznania v elektronickej podobe, rovnako ako do
nástrojov, ktorých účelom je poskytnúť informácie pre hodnotenie vedy vo forme
plnotextových alebo čiastočne plnotextových databáz, citačných a scientometrických
databáz.

