
Anketové otázky, ktoré máte možnosť zodpovedať na našej stránke, nemajú byť samoúčelné. 

Skutočne nás zaujíma Váš názor a preto sme sa rozhodli ich pravidelne vyhodnocovať a priniesť 

z toho nejaký záver pre nás i pre vás. 

Prvoradou úlohou našej knižnice je zabezpečovať svojim používateľom prístup k poznatkom 

a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, podporovať rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania 

v procese ich celoživotného vzdelávania a vytvárať pre nich optimálne podmienky na využívanie týchto 

informácií. 

Okrem prístupu ku tlačeným dokumentom poskytuje naša knižnica svojim používateľom prístup 

k elektronickým knihám vydavateľstva Cambridge, ktoré sú trvalou súčasťou knižničného fondu, 

zároveň k elektronickým informačným zdrojom, či už z priestorov knižnice alebo externým, ktoré 

obsahujú obrovské množstvo aktuálnych, ľahko dostupných, vysokoodborných aj populárno náučných 

on-line informácií. Do tejto elektronickej zbierky našej knižnice patrí aj databáza Ekonomické a právne 

informácie (EPI), ktorá poskytuje používateľom v aktuálnom čase on-line prístup k najaktuálnejším 

ekonomickým a právnym informáciám. Používateľ tak má možnosť získať potrebné informácie na 

jednom portáli, čím vyhľadávanie v tlačených zdrojoch sa tak pomaly stáva minulosťou. 

Práve z uvedeného dôvodu bola februárová anketa venovaná databáze EPI. 

Vyhodnotenie ankety 05.01.2021 – 23.03.2021 

Jednou z našich služieb je prístup k databáze Ekonomické a právne informácie (EPI) 

v priestoroch knižnice. Uvítali by ste vzdialený prístup k EPI? 

 
a) určite, túto databázu poznám a využívam – 40 odpovedí (36,4 %) 
 

b) nie, nepotrebujem ju – 27 odpovedí (24,5 %) 
 

c) nepoznám túto databázu – 21 odpovedí (19, 1 %) 
 

d) je mi to jedno 22 odpovedí  (20 %) 
 

Napriek tomu, že z výsledkov predchádzajúcej ankety vyplynul pretrvávajúci záujem našich 

používateľov (pri práci a štúdiu) prioritne o tlačené/printové dokumenty uložené v našom knižničnom 

fonde, sme radi, že výstupom z tejto ankety sa už viac ako 36 % používateľov zhodlo na odpovedi a).  

Riešenie 

Na základe vyhodnotenej ankety sa nám potvrdilo, že používatelia našej knižnice využívajú nielen 

tlačený fond knižnice, ale čoraz častejšie využívajú prístup do elektronickej  zbierky ponúkanej našou 

knižnicou. Jednou z prezentovaných v tejto ankete je databáza Ekonomické a právne informácie (EPI). 

Z práve uvedeného dôvodu sme sa rozhodli aj naďalej obnoviť prístup do databázy EPI a tak ju 

sprístupňovať v priestoroch našej knižnice. V blízkej budúcnosti sa knižnica bude snažiť sprístupniť 

databázu EPI registrovaným používateľom aj priamo z domu, t. j. mimo priestorov knižnice, a to v rámci  

Privátnej zóny, ktorá sa už etablovala na našom novom webe.  


