
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1986 Knižničná a informačná 

veda/LIS

1988 Knižničná a informačná 

veda/LIS

2013 Knižnično-informačné 

štúdiá/LIS

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2013 - 

1984-2012

IV.c Rok / Year

2008

1978

3.11.2021

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

odborný asistent/assistant professor

I.8 E-mailová adresa / E-mail address jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 0000-0001-8743-3287

III.b Inštitúcia / Institution

Žilinská univerzita v Žiline/University of Žilina

Slovenská národná knižnica/Slovak National Library

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Mgr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1959

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a 

kultúrneho dedičstva/University of Žilina, Faculty of Humanities, Mediamatics and 

Cultural Heritage Dpt.

Univerzita Komenského/Comenius University

Odborný asistent/Assistant Professor

Námestník pre knižnicu/Deputy Director for Library 

Processes

II.5 Titul profesor / Professor

I.7 Pracovné zaradenie / Position

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14594

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Komenského/Comenius University

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Univerzita Komenského/Comenius University

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

Mediálne a komunikačné štúdiá/Media and Communication Studies

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Rozvoj ľudských zdrojov - kurz

Francúzsky jazyk - štátna jazyková skúška

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

International Business Support Slovakia

Jazyková škola, Žilina

I.1 Priezvisko / Surname Majerová

I.2 Meno / Name Jarmila
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I.+II. mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I.+II.

mediálne a komunikačné 

štúdiá/Media and 

Communication Studies

Mediamatika  a kultúrne dedičstvo

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Odborná prax

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Bibliografia/Bibliography Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

Teoretické základy informačnej vedy 1,4/Theoretical 

Foundations of Information Science 1,4

Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

Pamäťové inštitúcie/Memory Institutions Mediamatika a kultúrne 

dedičstvo/Mediamatics and Cultural Heritage

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

13

3

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

19

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Organizácia poznania/Knowledge Organization

Dokumentológia 1/Documentology 1

Dokumentácia kultúrneho dedičstva 1, 

2/Documentation of Cultural Heritage 1, 2

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

3

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

12

2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ADF Zelené knižnice - výzva aj pre slovenské knižnice / Majerová Jarmila. - In : Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický dokument] : revue o nových médiách 

a kultúrnom dedičstve. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva. - ISSN 1339-777X. - Roč. 6, č. 1 

(2019), s. 1-6.

ADF Digitálne humanitné vedy / Majerová, Jarmila. - In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický dokument] : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve 

. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva. - ISSN 1339-777X. - Roč. 5, č. 2 (2018), s. 1-8.

BEF Priemyselné dedičstvo SR : príspevok jednej katedry k jeho zviditeľňovaniu / Majerová Jarmila. - In: Technické pamiatky - zbierky, výskum a nové využitie : 

zborník z odbornej konferencie Dni technických pamiatok 2017, depozitáre, fondy a výskum. - 1. vyd. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2018. - ISBN 978-80-89175-

80-2, s. 109-114.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

State the output and the corresponding citation.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

2

12

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

BCI Organizácia poznania I. / Majerová Jarmila. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 

2015. - 68 s. - ISBN 978-80-89832-04-0.

ADF Najnovšie výskumy v akademickom priestore v oblasti knižnično-informačnej vedy a praxe / Augustínová Eva, Majerová Jarmila, 2017. In: Itlib : informačné 

technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 45-49.

AED Vedecká komunikácia v dejinách - fenomén Res publica litteraria / Majerová Jarmila. - In: Vedecká komunikácia 1500-1800. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita 

v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1574-1, s. 6-23.

BEF Sú absolventi študijného odboru Knižnično-informačné štúdiá pripravení pre potreby a výzvy knižničnej praxe? / Augustínová Eva, Majerová Jarmila. - In: 

Kultúrne dedičstvo pre všetkých [elektronický zdroj] : celoslovenská odborná konferencia. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2018. - ISBN 978-80-

972135-1-0, s. 88-92.

VEGA 1/0181/21 Grafická výzdoba a typografia starých tlačí vydaných na Slovensku v kontexte vyvíjajúcej sa tlačiarenskejtechniky, 2021-2023, EUR 48 323, člen 

riešiteľského tímu/member of research team

APVV-19-0524 Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020 (CHRONUM), 2020-2024, EUR 180 246, člen riešiteľského tímu/member of 

research team

APVV-15-0554 Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED), 2016-2020, EUR 

87 500, člen riešiteľského kolektívu/member of research team,  dostupné na/available at: https://kmkd.fhv.uniza.sk/index.php/veda-a-vyskum/ceps/projekt-apvv

VEGA 1/0675/14 Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov, 2014-2016, EUR 18 471, člen riešiteľského 

tímu/member of research team, dostupné na/avaialble at: http://historickekniznice.uniza.sk:8080/xmlui/

ESF ITMS: 26110230106 Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedmostnej spoločnosti (ADAMIS), 2013-2015, EUR 637 

980,74, člen riešiteľského tímu/member of research team, dostupné na/available at: https://kmkd.fhv.uniza.sk/index.php/veda-a-vyskum/ceps/projekt-adamis

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

AED Vedecká komunikácia v dejinách - fenomén Res publica litteraria / Majerová Jarmila. - In: Vedecká komunikácia 1500-1800. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita 

v Žiline, 2019. - ISBN 978-80-554-1574-1, s. 6-23.

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

ADF Vzdelávanie pre dokumentáciu kultúrneho dedičstva / Majerová Jarmila, 2015. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2015), s. 75-82.

FAI V službách vedy : personálna bibliografia / Augustínová Eva, Majerová Jarmila et al. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 79 s. - ISBN 978-80-89832-14-9.
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VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2017-2019

2014-

2010-

2006-2012

1999-2004

Člen redakčnej rady časopisu Serials Librarian/Member of Editorial Board

Člen Európskej záujmovej skupiny na implementáciu katalogizačných 

pravidiel RDA/Member of European Group for RDA Implementation

Člen redakčnej rady e-časopisu mkd revue/Member of the Editorial Board

Prodekan pre akreditáciu a rozvoj/Vice Dean for Accreditation and 

Development

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

IFLA

Taylor and Francis

EURIG

FHV - Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Fakulta humanitných vied

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

Člen-korešpondent IFLA Permanent UNIMARC Committee/Member-

Correspondent
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study
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