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ProfEPC - Evidencia Publikačnej Činnosti 

pre univerzity a výskumné ústavy  

 Systém Evidencia publikačnej činnosti ProfEPC nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a 15-

ročné skúsenosti nadobudnuté pri vývoji informačných systémov a knihovníckych 

aplikácií na Slovensku a v zahraničí, a tiež vývoj a implementácie systémov evidencie 

publikačnej činnosti v akademických knižniciach a výskumných ústavoch. V systéme je 

zapracovaná metodika profesora Kimličku a Smernica MŠ č.8/2007 z 31.mája 2007 

 

Hlavné vlastnosti systému: 

- využiteľnosť vytvorených dát v iných systémoch, export ISO2709 

- export do Centrálneho registra publikačnej činnosti CREPC pre MŠ SR vo 

formáte rtf a xml (podľa špecifikácie) 

- používateľský komfort pri zápise (evidencii) aj vyhľadávaní 

- práca s kódovníkmi (možnosť meniť a upravovať podľa zmien smernice) 

- práca s autoritami - jedinečný kód autority zabezpečujúci výstupy publikačnej 

činnosi a ohlasov autora aj pri zmene mena, pracoviska apod. 

- kvalitné výstupy, variabilita nastavenia vyhľadávacích kritérií 

- kvalitné tlačové výstupy vrátane tlače ročenky 

- podrobné štatistiky publikačnej činnosti a ohlasov, 

- automatické prideľovanie autorských podielov a bodového ohodnotenia v 

závislosti od kategórie publikačnej činnosti 

- jednoduchá prevádzkovateľnosť systému na vlastnom serveri (nezávislosť od 

dodávateľa, inštitúcia sa po zakúpení licencie stáva vlastníkom) 

- jedinečná prezentácia publikačnej činnosti a ohlasov - webkatalóg 

- integrovateľnosť a prepojiteľnosť s knihovníckym systémom Proflib, MaSK, 

kompatibilita dát so systémom Virtua, resp. Aleph. 

 

Technologické vlastnosti a výhody systému: 

• formát dát UNIMARC, MARC21, pravidlá AACR2, ISBD, 

• architektúra klient-server, TCP/IP internet/intranet 

• mirroring - zálohovanie dát, 

• história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému dátumu);  

• priama využiteľosť vytvorených dát v iných systémoch bez nutnosti konverzie 

• rýchly a bezproblémový export a import dát  vo formátoch  ISO2709 

• export do REC, CSV, TXT, XML 

• kompatibilita s Knihovníckymi systémami Proflib, MaSK, na úrovní dát 
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kompatibilita so systémom Aleph (UNIMARC), resp. Virtua (MARC21); podpora 

exportu a importu dát súborného katalógu SNK a systému KIS3G 

• hardwarovo nenáročný systém, založený na stabilnom, flexibilnom, 

databázovom prostredí 

 

Ďalšie používateľské výhody: 

• nevyžaduje znalosť  formátu a katalogizačných pravidiel 

• nápoveda v stavovom riadku, ktorá priebežne naviguje 

• podporné bázy dát (autority, slovníky, kódovníky) - možnosť editovania 

• možnosť preberania celých záznamov z iných báz dát 

• možnosť implementácie špeciálneho triednika dokumentov 

• ponúka atraktívne grafické používateľské rozhranie 

• variabilné a individuálne riešenia podľa potrieb a požiadaviek knižnice 

 

Cenová výhodnosť: 

• cena sa nezvyšuje s veľkosťou databáz 

• unifikované univerzálne riešenia za výhodnú cenu 

• zľavy pre ďalšie pobočky, fakulty, katedry, pracoviská rezortu 

• cena sa nenavyšuje o extra poplatky za licenciu databázového systému 

• nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky 

 

Referencie na systém ProfEPC: 

 

Akademické knižnice: 

- Univerzita Prešov 

- Akadémia policajného zboru SR Bratislava (+KIS Proflib)  

 

Výskumné ústavy: 

- Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - Výskumný ústav živočíšnej 

výroby Nitra (+KIS Proflib)  

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava (+KIS Proflib)  

- Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany (+KIS Proflib)   

- Ústav Agroekológie Michalovce (+KIS Proflib)   

- Výskumný ústav trávnatých porastov a horského poľnohospodárstva Banská 

Bystrica (+KIS Proflib) 
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Práca so systémom 

Systém pozostáva z prepojených databáz: 

EPC - Evidencia publikačnej činnosti – knihy (monografie), články, recenzie, zborníky, 

a ďalšie typy dokumentov. 

AUTH - databáza autorít, evidencia personálnych a korporatívnych autorít v rámci 

pracovísk, jedinečný kód autority umožní vytvoriť výstup publikačnej činnosti aj v 

prípade zmeny mena, pracoviska, prípadne pseudonym autora 

OHL - Evidencia ohlasov na publikačnú činnosť. 

KOD - Aktuálne kódovníky pre kategórie ohlasov, kódy publikačnej činnosti, sú 

editovateľné pracovníkmi, ktorí majú oprávnenie, s možnosťou pridávať nové 

pracoviská, meniť kódovníky v závislosti od zmeny smernice, prípadne od zmien 

v organizačnej štruktúre pracoviska. 

Pri zápise je používateľ priebežne navigovaný nápovedou, pre uľahčenie zápisu sa 

väčšina polí (autori, pracoviská, zdroje dokumentov, zborníky, vydavateľstvá a pod.) 

vyberá zo zoznamov alebo podporných báz dát (autority, kódovníky). Pri výbere sa 

prenesú do záznamu aj ďalšie údaje, ktoré sa viažu k položke (napríklad pri výbere 

zdroja článku sa prenesú všetky potrebné údaje periodika, alebo zborníka). Evidenciu 

ohlasov uľahčuje výber zo zoznamu existujúcich dokumentov. 

 
Vyhľadávanie, rešeršovanie v systéme umožňuje vzájomnú kombináciu kritérií podľa: 

autora, pracoviska, názvu, druhu dokumentu, roku vykazovania, roku vydania, 

kategórie publikačnej činnosti, vydavateľov, ISBN, ISSN, zdroja článku. 

Okrem štandardných rešerší sú v systéme nadefinované výstupy podľa smeríc a podľa 

špeciálnych požiadaviek jednotlivých inštitúcií ktoré spracovávajú publikačnú činnosť. 
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Výstupy EPC 

Zo systému je možné generovať rôzne tlačové výstupy do súboru vo formáte rtf alebo 

na tlačiareň a tiež vygenerovať podklady pre tlač ročenky: 

- publikačná činnosť autorov, 

- publikačná činnosť pracovísk (katedier, fakúlt...)  

za rok vykazovania, prípadne vydania, možnosť selekcie kategórie publikačnej činnosti 

alebo kategórie ohlasov (obrázok), ohlasy na autorov alebo pracoviská, možnosť 

bodového a percentuálneho vyhodnocovania publikačnej činnosti pracovníkov 

a pracovísk, štatistiky publikačnej činnosti a ohlasov autora. Tlačové výstupy 

publikačnej činnosti sú navrhnuté v rôznych variantách - bez ohlasov, s ohlasmi, s 

hlavným autorom v záhlaví, alebo s autormi v prídavnom riadku. Je možné nastaviť 

formátovanie výstupov aj podľa požiadaviek zákazníka. 

 
Na nasledujúcej strane je príklad výstupu katedry za zvolené obdobie 2003-2006, 

vybrané sú len niektoré kategórie publikačnej činnosti, v závere je štatistika. Výstup 

obsahuje aj ohlasy. 
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Publika čná činnos ť pracoviska PUPFINVD za roky 2003-2006  

pod ľa vybraných kategórií publika čnej činnosti  

ADE Vedecké práce v zahrani čných nekarentovaných časopisoch  

ADE Ján Cádra und William Ritter in München 1905-1914 / Martin Pekár. 
In: Südostdeutsche Vierteljahres-Blätter. - ISSN 0562-5297. - Jahr. 52, Heft 1 (2003), s. 
39-43. 
 FHPV 76/03 
[PEKÁR, Martin] 

ADE Snahy Slovákov o podporu svojich záujmov vo Francúzsku v 19. storočí / Ján Mojdis. 
In: Dianoia : miedzynarodowe studia humanistyczne. - ISSN 1896-3064. - nr. 1 (2006), s. 
[273]-282. 
 FF 186/06 
[MOJDIS, Ján] 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckýc h zborníkoch  

AED Na okraj stanoviská Slovenskej republiky k návrhu Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu 
/ Theodor Hudeček, Viera Hudečková. 
In: Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I / Anna Klimeková. - 
Prešov : LANA, 2003. - ISBN 80-969053-0-9. - S. 163-167. 
 FHPV 503/03 
[HUDEČEK, Theodor - HUDEČKOVÁ, Viera] 

AED Koncepcia regionálnej politiky na východnom Slovensku v 30. rokoch 20. storočia / Viera 
Hudečková. 
In: Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti. III / Vladislav Dudinský. - Prešov : 
LANA, 2002. - ISBN 80-968312-6-7. - S. 133-139. 
 FHPV 555/02 
[HUDEČKOVÁ, Viera] 

AED Týždenník Šariš a kultúrno-osvetová práca v rovnomennom regióne v 30. rokoch 20. 
storočia / Viera Hudečková. 
In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003 / Martin Pekár. - Prešov : Universum, 2003. - 
ISBN 80-89046-17-7. - S. 106-114. 
 FHPV 104/03 
[HUDEČKOVÁ, Viera] 

[6] PETRUŠ, Andrej. Vyšla Ročenka Katedry dejín FHPV PU. In Prešovský večerník, 
2003, roč. 14, č. 3316, s. 4. 

[6] DERFIŇÁKOVÁ, Daniela. Katedra dejín FHPV má v poradí tretiu ročenku. In 
Prešovská univerzita, 2003, roč. 8, č. 1, s. 11. 

[4] ZMÁTLO, Peter. Výskum v sociálnej oblasti a náčrt kultúrno-spoločenských pomerov v 
okrese Prešov v medzivojnovom období: (občianske a náboženské konflikty na 
príklade udalostí v Nižnej Šebastovej v roku 1925). In Annales historici Prešoviensis. 
Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 280. 

AED Francúzska historiografia 19. storočia o Slovákoch / Ján Mojdis. 
In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003 / Martin Pekár. - Prešov : Universum, 2003. - 
ISBN 80-89046-17-7. - S. 24-34. 
 FF 48/03 
[MOJDIS, Ján] 
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AED Slováci a Francúzi vo vzájomných vzťahoch do roku 1867 / Ján Mojdis. 
In: Zrkadlo histórie : zborník prác učiteľov Katedry všeobecných dejín FF PU / Ján Mojdis. - 
Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. - ISBN 80-8068-150-3. - S. 55-69. 
 FF 403/02 
[MOJDIS, Ján] 

AED Politické aktivity maďarskej menšiny na východnom Slovensku v rokoch 1939-1944 v 
zrkadle župnej agendy / Martin Pekár. 
In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2003 / Martin Pekár. - Prešov : Universum, 2003. - 
ISBN 80-89046-17-7. - S. 128-142. 
 FHPV 106/03 
[PEKÁR, Martin] 

[6] DERFIŇÁKOVÁ, Daniela. Katedra dejín FHPV má v poradí tretiu ročenku. In 
Prešovská univerzita, 2003, roč. 8, č. 1, s. 11. 

[4] ŠUTAJ, Štefan. Maďarská menšina na Slovensku v odbornej literatúre po roku 1989. 
In Národ a národnosti : stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Prešov : 
Universum, 2004, s. 107. 

[4] DERFIŇÁK, Patrik. Z minulosti charitatívnych organizácií v Prešove na prelome 19. a 
20. storočia. In  Pravoslávny teologický zborník 27/12. Prešov : Prešovská univerzita, 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2004, s. 381. 

[4] DERFIŇÁK, Patrik. Šarišský ženský dobročinný spolok. In Sociálna práca a jej 
kresťanské dimenzie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna 
bohoslovecká fakulta, 2005, s. 182. 

[4] HETÉNYI, Martin. Promaďarské duchovenstvo a náboženské pomery na pozadí 
vzťahu štátneho aparátu a maďarskej menšiny na Slovensku 1938-1945. In Studia 
historica Nitriensia 12/2005. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 
2005, s. 114, 117,120, 137. 

[4] HORKAJ, Štefan. Súdy proti pravoslávnym veriacim na Slovensku začiatkom 20. 
storočia. In Štefan Pružinský: Pravoslávny teologický zborník 28/13. Prešov : 
Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 234. ISBN 80-8068-
358-1. 

AED Stratégia idey slovanstva v ruskej zahraničnej politike / Ľubica Harbuľová. 
In: Fenomén slovanstva I. : jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické 
reflexie na Slovensku / Viera Bilasová, Rudolf Dupkala, Viera Žemberová. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004. - ISBN 80-8068-280-1. - S. 129-138. 
 FF 36/04 
[HARBUĽOVÁ, Ľubica] 

AED K problematike chápania dejinného procesu v diele A. a H. Tofflerovcov / Viera 
Hudečková, Theodor Hudeček. 
In: Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia II / Anna Klimeková. - 
Prešov : LANA, 2004. - ISBN 80-969053-3-3. - S. 153-160. 
 FF 227/04, FHPV 434/04 
[HUDEČKOVÁ, Viera (50%) - HUDEČEK, Theodor (50%)] 

AED Politické dejiny prvej Slovenskej republiky v domácej historiografii (stručný prehľad so 
zreteľom na Šarišsko-zemplínsku župu) / Martin Pekár. 
In: Acta Historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / Kožiak Rastislav, Imrich Nagy, Vladimír 
Varinský. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2003. - ISBN 80-88945-74-7. - S. 
93-100. 
 FHPV 462/03 
[PEKÁR, Martin] 

[6] HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Acta historica neosoliensia. Tomus 6. In Annales historici 
Prešoviensis. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 299-300. 
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AED Politický systém prvej SR so zreteľom na postavenie regiónu : (štruktúrna analýza s 
príkladom Šarišsko-zemplínskej župy) / Martin Pekár. 
In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov : ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004 / Martin 
Pekár, Patrik Derfiňák. - Prešov : Universum, 2004. - ISBN 80-89046-19-3. - S. 195-212. 
 FF 200/04 
[PEKÁR, Martin] 

AED Postavenie maďarskej menšiny v prvej Slovenskej republike - stav výskumu a jeho 
perspektívy s ohľadom na konfliktné body / Martin Pekár. 
In: Národ a národnosti na Slovensku : stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy / 
Štefan Šutaj. - Prešov : Universum, 2004. - ISBN 80-89046-20-7. - S. 126-131. 
 FF 196/04 
[PEKÁR, Martin] 

AED Ruská a ukrajinská emigrácia v medzivojnovom Československu : (historiografická 
analýza) / Ľubica Harbuľová. 
In: Zrkadlo histórie II. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. - ISBN 80-
8068-383-2. - S. 33-45. 
 FF 300/05 
[HARBUĽOVÁ, Ľubica] 

AED Regionalizmus a oblasť Šariša v 30. rokoch 20. storočia / Viera Hudečková. 
In: Annales historici Prešoviensis. Anno 2005. - Prešov : Universum, 2005. - ISBN 80-
89046-27-4. - S. 179-195. 
 FF 59/05 
[HUDEČKOVÁ, Viera] 

AED Nedocenený francúzsky slavista a historik / Ján Mojdis. 
In: Zrkadlo histórie II. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. - ISBN 80-
8068-383-2. - S. 109-120. 
 FF 147/05 
[MOJDIS, Ján] 

AED Povstanie Františka II. Rákocziho a jeho obraz vo francúzskej literatúre / Ján Mojdis. 
In: Povstanie Františka II. Rákocziho 1703-1711 (v novšom priblížení) / Peter Kónya. - 
Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. - ISBN 80-8068-402-2. - S. 228-
233. 
 FF 149/05 
[MOJDIS, Ján] 

AED Hlinkova slovenská ľudová strana a jej činnosť v Šarišsko-zemplínskej župe v rokoch 
1939-1945 / Martin Pekár. 
In: Annales historici Prešoviensis. Anno 2005. - Prešov : Universum, 2005. - ISBN 80-
89046-27-4. - S. 196-214. 
 FF 60/05 
[PEKÁR, Martin] 

[6] HLIVJAK, Jozef. Katedra dejepisu vydala v poradí už piatu ročenku. In Prešovská 
univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2005, roč. 9, č. 4, s. 
16. 

[4] FREMAL, Karol. Ilegálna KSS vo vzťahu k Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, 
Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži v rokoch 1939-1943. In Ľudáci a komunisti: 
Súperi? Spojenci? Protivníci?. 1. vyd. Prešov : Universum, 2006, s. 121. 

AED Neznalosť a konfrontácia. Dve podoby pozostatkov kontroverzných slovensko-maďarských 
vzťahov v rokoch 1939-1945 / Martin Pekár. 
In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti - vzťahy a konflikty. - 
Prešov : Universum, 2005. - ISBN 80-89046-28-2. - S. [127]-131. 
 FF 125/05 
[PEKÁR, Martin] 
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AED Východné Slovensko v druhej republike 1938-1939 / Martin Pekár. 
In: Acta Historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / Rastislav Kožiak, Imrich Nagy. - Banská 
Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2004. - ISBN 80-8083-035-5. - S. 87-97. 
 FF 593/04 
[PEKÁR, Martin] 

[6] VAŠKOVIČOVÁ, Linda. Acta historica neosoliensia. Tomus 7. In Annales historici 
Prešoviensis. Anno 2005. Prešov : Universum, 2005, s. 300-301. 

AED Základné východiská menšinovej politiky na Slovensku od roku 1918 po súčasnosť / Martin 
Pekár. 
In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. - Prešov : Universum, 2005. - ISBN 
80-89046-30-4. - S. 56-67. 
 FF 252/05 
[PEKÁR, Martin] 

AED Úvod do problematiky každodenného života britských žien v 18. a 19. storočí / Adela 
Sopková. 
In: Zrkadlo histórie II. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. - ISBN 80-
8068-383-2. - S. 121-134. 
 FF 296/05 
[SOPKOVÁ, Adela] 

AED Slovenská otázka v národnostnej politike uhorských vlád v rokoch 1867 - 1918 / Viktor 
Szabó. 
In: Zrkadlo histórie II. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005. - ISBN 80-
8068-383-2. - S. 135-165. 
 FF 299/05 
[SZABÓ, Viktor] 

AED Politická emigrácia z Ruska a východné Slovensko / Ľubica Harbuľová. 
In: Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919-1945 / Ľ. 
Harbuľová, M. Ňachajová, Ľ. Babotová (eds.). - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2006. - 
ISBN 80-85734-63-X. - S. 9-24. 
 FF 65/06 
[HARBUĽOVÁ, Ľubica] 

AED Mníchovský pobyt publicistu a prekladateľstvo Jána Cádru (1905-1914) / Martin Pekár. 
In: Acta Historica Neosoliensia 8/2005 : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 
2005. - ISBN 80-8083-173-4. - S. 103-111. 
 FF 757/05 
[PEKÁR, Martin] 

Štatistika publika čnej činnosti  

ADE Ved. práce zahr. nekar. 2 
AED Ved. práce dom. recenz. 23 
Spolu 25  

Štatistika ohlasov  

[4] Citácie domáce nereg. 7 
[6] Recenzie domáce 6 
Spolu 13  
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Predchádzajúci príklad ukazoval výstup publikačnej činnosti s ohlasmi, bez autora 

v záhlaví, s autormi v prídavnom riadku. 

Nasledujúci príklad ukazuje publikačnú činnosť pracovníka (výskumný ústav) za rok 

2006 podľa zvolených kategórií. V závere sú uvedené aj podrobné štatistiky a bodové 

ohodnotenie. Zvolený je výstup s hlavným autorom v záhlaví. 

Výstupy pre tlač ročenky obsahujú aj autorské registre a registre podľa pracovísk. 

Variabilitu výstupov vieme prispôsobiť potrebám a požiadavkám organizácie. 
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Publika čná činnos ť autora ILAVSKÁ, IVETA za rok 2006  

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých kon ferenciách  

1 ILAVSKÁ, I.  

Hodnotenie trávnych porastov v horskej výrobnej oblasti Slovenska / I. Ilavská, N. Britaňák, 

Ľ. Hanzes, L. Lipták. 

In: Trávne porasty - súčasť horského poľnohospodárstva a krajiny = Grassland-part of 

mountain agriculture and landscape : Medzinárodná ved. konf. pri príležitosti 70. výročia 

krmovinárskeho výskumu na Slovensku, 27.-28.9.2006 B. Bystrica. - Banská Bystrica : 

SCPVVÚTPHP, 2006. - ISBN 80-88872-56-1. - s. 63-71. 

2 HANZES, Ľ. 

Kvantifikácia vybraných prvkov agroenvironmentu v krajinných segmentoch Nízkych Tatier 

/ Ľ. Hanzes, N. Britaňák, V. Krajčovič, I. Ilavská, L. Lipták. 

In: Trávne porasty - súčasť horského poľnohospodárstva a krajiny = Grassland-part of 

mountain agriculture and landscape : Medzinárodná ved. konf. pri príležitosti 70. výročia 

krmovinárskeho výskumu na Slovensku, 27.-28.9.2006 B. Bystrica. - Banská Bystrica : 

SCPVVÚTPHP, 2006. - ISBN 80-88872-56-1. - s. 232-240. 

3 VOROBEĽ, M. 

Uplatnenie ďatelinotrávnych miešaniek v rozdielnych oblastiach Slovenska / M. Vorobeľ, I. 

Ilavská. 

In: Podtatranské pažite : Zborník referátov zo sympózia a vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 2006. - ISBN 80-8069-721-3. - s. 155-162. 

4 ILAVSKÁ, I.  

Uplatnenie tráv a ich jednoduchých miešaniek s ďatelinou lúčnou v rozdielnych 

podmienkach Slovenska / I. Ilavská, M. Vorobeľ. 

In: Podtatranské pažite : Zborník referátov zo sympózia a vedeckej konferencie s 

medzinárodnou účasťou. - Nitra : SPU, 2006. - ISBN 80-8069-721-3. - s. 147-154. 
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AFK Postery v zborníkoch zo zahrani čných konferencií  

5 GÁBORČÍK, N. 

Photosynthesis, growth and productivity of tall fescue and their intergeneric hybrids / N. 

Gáborčík, I. Ilavská, I. Žibritová, M. Kizeková. 

In: Sustainable grassland productivity [Grassland Science in Europe, Vol. 11] : 21st 

General Meeting of the European Grassland Federation,3 - 6 April 2006 Badajoz, Spain . - 

Badajoz : EGF, 2006. - ISBN 80-689-6711-4. - s. 167-169. - Abstrakt uverejnený v Book of 

abstracts, ISBN 84-689-6714-9, na s. 24. 

6 HANZES, Ľ. 

Sustainable utilization of terrace land areas in mountain regions / Ľ. Hanzes, N. Britaňák, I. 

Ilavská, L. Lipták. 

In: Sustainable grassland productivity : 21st General Meeting of the European Grassland 

Federation,3 - 6 April 2006 Badajoz, Spain : Book of abstracts. - Badajoz : EGF, 2006. - 

ISBN 84-689-6714-9. - s. 113. 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  

7 BRITAŇÁK, N.  

Aplikácia priemyselných a animálnych hnojív na trávne porasty / N. Britaňák, I. Ilavská, Ľ. 

Hanzes, J. Rataj. 

In: Naše pole. - ISSN 1335-2466. - Roč. 10, č. 10 (2006), s. 42-43. 

8 HANZES, Ľ. 

Metlica trsnatá-fakultatívna burina trávnych porastov / Ľ. Hanzes, N. Britaňák, I. Ilavská. 

In: Naše pole. - ISSN 1335-2466. - Roč. 10, č. 4 (2006), s. 32-33. 

9 ILAVSKÁ, I.  

Možnosti výroby siláží zo zavädnutej fytomasy tráv, ďatelinovín a ich miešaniek / I. Ilavská, 

M. Polák, M. Jančová. 

In: Naše pole. - ISSN 1335-2466. - Roč. 10, č. 6 (2006), s. 38-39. 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborní koch (konferen čných aj 

nekonferen čných)  

10 ILAVSKÁ, I.  

Trávne porasty na ornej pôde - zdroj kvalitného objemového krmiva / I. Ilavská, M. Polák, 

M. Jančová. 

In: Obhospodarovanie trávnych porastov :  zborník príspevkov ku Dňu poľa, Liptovský 

Ondrej  8. jún 2006. - Banská Bystrica : SCPV VÚTPHP, 2006. - s. 1-8. 
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Štatistika publika čnej činnosti  

AFD Publik. príspevky. dom. 4 

AFK Postery v zborn. zahr. 2 

BDF Odb. pr. nekarent. dom. 3 

BEF Odb. pr. nerecenz. dom. 1 

Spolu 10  

Podrobná štatistika publika čnej činnosti  

Kód  Názov a definícia kategórie  Body za 

1 prácu  

Počet 

prác  

Body  

AFD Publik. príspevky. dom. 4.00 1.45 5.80 

AFK Postery v zborn. zahr. 5.00 0.50 2.50 

BDF Odb. pr. nekarent. dom. 8.00 0.92 7.33 

BEF Odb. pr. nerecenz. dom. 5.00 0.33 1.67 

 Spolu   3.20 17.30 
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Webkatalóg publikačnej činnosti 

Popri zasielaní dát do Centrálneho registra publikačnej činnosti, môže OPAC katalóg 

zviditeľniť publikačnú činnosť inštitúcie a jej pracovníkov na vlastnej internetovej 

stránke školy alebo sprístupniť svojim pracovníkom a študentom v sieti intranet. 

Vyhľadávanie je uľahčené abecednými zoznamami (autori, pracoviská, kategórie, 

prípadne ďalšie), alebo sa môžu použiť selekčné kritériá a ich vzájomné kombinácie. 

Návrh katalógu je jedinečný pre každú inštitúciu, univerzitu, či výskumný ústav. 

 

 

 

Ukážky katalógov (vzorka dát) môžete pozrieť na adrese: 

www.ceit.sk/webisnt/epc.htm 

www.ceit.sk/webisnt/epcg.htm 
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Dodacie podmienky 

 

Ceny podľa platného cenníka Profepc na adrese www.ceit.sk 

V cene je zahrnuté: 

užívateľský manuál 

inštalačné CD 

bezplatné konzultácie cez E-mail 

 

V cene dodávky štandartného systému nie je zahrnuté: 

- individuálne požiadavky odberateľa na výraznú zmenu systému alebo prácu 

pod iným OS ako OS Windows 

- konverzia dát z iných systémov. Cenu za konverziu dát riešime individuálne 

dohodou podľa náročnosti. Máme dobré skúsenosti s konverziou dát zo 

systémov Libris, Rapid Library, MS Excel, Fox Pro, MS ACCESS, CDS-ISIS. 

- multilicencia pre ďalšie pobočky knižnice alebo viacero pracovísk rezortu je 

riešená individuálne 

Tieto služby si odberateľ môže doobjednať od dodávateľa dodatočne. 

 

Požiadavky na hardvér a softvér  

Server - OS Windows2000/XP,2003 (klient môže pracovať aj na OS Windows 98, NT), 

2GB HDD, systém nemá väčšie požiadavky na procesor a pamäť počítača ako OS. 

Pre www server je odporúčané: služba IIS , prípadne Apache server 
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ceit@ceit.sk   www.ceit.sk  
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