
Návod na samostatné vypracovanie rešerše 
na portáli Slovenská knižnica - www.kis3g.sk 

 
 

• Otvoríme si stránku www.kis3g.sk. 
• Vľavo sú možnosti vyhľadávania, klikneme na možnosť VŠETKY 

DOKUMENTY alebo si vyberieme kategóriu dokumentov KNIHY, ČLÁNKY, .... 
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• Do vyhľadávacie okienka napíšeme pojem, ktorý hľadáme (autor, názov, 
téma) alebo môžeme prejsť na stránku rozšíreného vyhľadávania. 

 

• Otvorí sa nám obrazovka na určenie kritérií vyhľadávania. Máme možnosť 
vybrať si autora, názov diela alebo tému - predmet. Tieto kritériá môžeme aj 
kombinovať navzájom. 

• Do pravého v stĺpca napíšeme heslá (napr. drogová závislosť) a vedľa v 
ľavom stĺpci vyberieme možnosť, kde sa má to heslo hľadať (či v autorovi, 
názve, predmete, všade.. Heslá môžeme aj nakombinovať pod seba (napr. v 
jednom riadku drogová závislosť - predmet a v druhom mládež - predmet). 

 

• Následne klikneme na funkciu HĽADAŤ. Zobrazia sa nám záznamy 
dokumentov zodpovedajúce vyhľadávacej požiadavke. 

• Záznamy si môžeme ZORADIŤ podľa ponuky v pravom hornom rohu.  
• Zobrazené záznamy sú v skrátenej verzii, ak by sme chceli vedieť niečo viac o 

konkrétnom zázname, príp. predmetové heslá záznamu, klikneme na názov v 
zázname o dokumente. 
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• Pozorne prečítam informáciu o dokumente a zvážim, či zodpovedá mojej 
požiadavke, ak áno, vyberiem si záznam do rešerše kliknutím na 
funkciu PRIDAŤ DO REŠERŠE. 

 

• Po ukončení výberu klikneme na funkciu REŠERŠ - horná lišta 

 

• Zobrazia sa nám vybrané záznamy, v ktorých ešte môžeme urobiť selekciu. 
• Následne môžeme rešerš exportovať do textového súboru (*.txt) a pracovať s 

ním v textovom editore, alebo uložiť do svojho Konta. 
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Uloženie do súboru 

 

• V prípade, že sa rozhodneme uložiť si výber do svojho zoznamu, musíme sa 
prihlásiť do svojho konta. Po kliknutí na funkciu Uložiť sa objaví prihlasovacie 
okno. Prihlásime sa vpísaním čiarkového kódu z čitateľského preukazu, 
pred ktoré ešte vpíšeme prefix našej knižnice 3707 a vpísaním hesla 
(posledné dvočíslie roku narodenie, mesiac, deň a iniciály Priezvisko a Meno) 
- RRMMDDPM 
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• Potvrdením vstupných údajov sa dostaneme do svojho Konta, objaví sa okno, 
do ktorého vpíšeme stručný názov rešerše. Rešerš si následne môžeme 
prezerať vo funkcii Môj zoznam. Bude tam uložená, pokým sa sami 
nerozhodneme ju zmazať. 
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