
INFORMÁCIA K ŽIADOSTI O REŠERŠ 

                       

                      Univerzitná knižnica Fakulty zdravotníctva SZU poskytuje bibliograficko-

rešeršné služby, pričom sa riadi aktuálnym cenníkom služieb. Rešerš vypracováva iba 

registrovaným používateľom knižnice. 

 

 

Rešerš na vyhľadanie zdrojov k záverečným prácam 
 

                      Rešerše vypracúvame na všetky témy z oblasti medicíny a zdravotníctva. Pokiaľ 

nie ste zamestnanec SZU alebo Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská 

Bystrica (ak ste, treba sa preukázať preukazom a rešerš Vám bude vypracovaná bezplatne 

a poslaná na Vašu e-mailovú adresu), je základný poplatok za vypracovanie jednej 

problematiky 1,99 € a k tomu 0,15 € za každú citáciu, ktorá Vám bude odovzdaná. Za českú 

a slovenskú literatúru sa platí spolu 1 základný poplatok, ak máte záujem aj o zahraničnú 

literatúru, pripočíta sa ďalší základný poplatok v sume 1,99 € a 0,15 € za každú citáciu, 

resp. článok zahraničnej literatúry.   

                       

                      Zahraničná literatúra je čisto časopisecká – dostanete celý text článku. 

 

                      Česká a slovenská literatúra je v prevažnej miere tiež časopisecká (knižná len 

okrajovo). Celé texty slovenskej a českej literatúry nie sú v databáze k dispozícii – dostanete 

len zoznam citácií.  

 

                      Rešerš Vám pošleme na Vami zadanú emailovú adresu, ktorú ste poskytli pri 

registrácií. 

                      Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie rešerše: 

 

➢ každý aspekt, ktorý Vás vzhľadom na danú tému zaujíma,  

➢ treba uviesť, aká stará môže byť literatúra, 

➢ v akých jazykoch majú byť články, 

➢ koľko citácií potrebujete. 

 

                     Vaša spokojnosť s výslednou rešeršou závisí od vstupných informácií, ktoré nám 

poskytnete, a preto podrobne vyplňte žiadanku o vypracovanie rešerše. Mimoriadnu 

pozornosť venujte  vypísaniu kľúčových slov – minimálny počet je 5 kľúčových slov na 

jednu problematiku! 

 

                      Na jednu žiadanku píšte iba jednu tému a s ňou súvisiace kľúčové slová. Ak 

spracúvate viac tém, rozpíšte ich na primeraný počet žiadaniek.  

 

                      Žiadanky sú Vám k dispozícii na webovej stránke UK SZU v ponuke rešeršné 

služby, v Elektronickej knižnici Fakulty zdravotníctva SZU a pri výpožičnom pulte knižnice.  

 

Vyplnenú žiadanku/žiadanky je potrebné odovzdať pri výpožičnom pulte knižnice alebo 

poslať na e-mailovú adresu: jana.stasikova@szu.sk alebo zuzana.makovicka@szu.sk. 

                      

                     Bližšie informácie na tel. čísle: tel.: +421 2 59 370 675 alebo +421 2 59 370 675. 
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