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Večer s        zdrojmi v CVTI SR 



články, celé čísla a ročníky el. časopisov, el. 
zborníky, e-knihy, indexy, registre a pod. 
+ rôzne nástroje a funkcie spojené využívaním  
e-zdrojov 

 
voľne dostupné e-zdroje 
licencované e-zdroje 
 
 

e-zdroje pre výskum 
a vývoj 
e-zdroje = EIZ 
 



dostupnosť 
aktuálnosť 
zdieľanie 
nehrozí im strata, krádež a poškodenie 
úspora času 
rýchle a efektívne vyhľadávanie a  
   prehľadávanie 

výhody e-zdrojov 



 

základné – jednoduché  
   vyhľadávanie 
pokročilé vyhľadávanie 
prezeranie – listovanie  
   v zoznamoch   

vyhľadávanie  
v e-zdrojoch 



 

heterogenita vyhľadávacích prostredí 
odlišná metodika vyhľadávania 
nutnosť určitých IT vedomostí a zručností 
e-zdroje sú vždy viazané s elektronickým  
   prostredím 
náročná navigácia v portfóliách ponúk EIZ  
   akademických/vedeckých knižníc 

 

nevýhody e-zdrojov  
 



typy e-zdrojov podľa typu dokumentov: 

 
elektronické časopisy, 

e-knihy, monografie, zborníky, encyklopédie, ročenky, 

príručky, skriptá, historické tlače, ... 

bibliografické údaje, 

citačné indexy, analytické a scientometrické nástroje pre 

hodnotenie a porovnávanie. 

typologické 
členenie e-zdrojov 



typy e-zdrojov podľa obsahu: 

 
 fulltextové / plnotextové 
 bibliografické, abstraktové 
 scientometrické, citačné 
 

tematické členenie e-zdrojov podľa vedných odborov 
 
 multidisciplinárne 
 odborové: prírodné vedy, lekárske, technické,  
    pôdohospodárske, spoločenské a humanitné 

typologické 
členenie e-zdrojov 



typy e-zdrojov podľa licencie: 

 
 bezplatné – s voľným prístupom cez web licencované, 
 licencované 

•platené – prístupné cez prístupové meno/heslo, resp. cez IP 
adresy počítačov knižnice 
•Open Access – otvorený prístup k e-zdrojom 

typologické 
členenie e-zdrojov 



. 

obsah a používateľské 
určenie e-zdrojov 

používateľské skupiny 

 

študenti a doktorandi VŠ a univerzít 

vedeckí a pedagogickí pracovníci 

pracovníci výskumu a vývoja 
 
 
 
 



. 

obsah a používateľské 
určenie e-zdrojov 

 renomovaní vydavatelia, napr.: Elsevier, Wiley-
Blackwell, Springer, Emerald a pod. 

 renomovaní producenti , napr.: Thomson 
Reuters, EBSCO 

záruka kvality, len overený vedecký obsah, 
v ktorom sa komunikujú vedecké poznatky 

 

 



 

 

 

 
prístup k licencovaným  

e-zdrojom 

 

 lokálny prístup – na základe IP adries 

vzdialený prístup  

 



 

 

 

 
prístup k licencovaným   

e-zdrojom 

 

 vzdialený prístup umožňujú nasledovné 

inštitúcie 

  

 len pre vlastnú akademickú obec:              
UK Bratislava, STU BA 

pre registrovaných používateľov: CVTI SR,  
ÚK SAV, UKB 



 

používateľ získané dáta smie využívať len pre  
   výučbové a vedecko-výskumné účely a iba pre osobnú  
   potrebu 
zákaz komerčného využívania získaných údajov, ich  
   šírenie a distribúcia  
zákaz sťahovať celé e-zdroje alebo ich podstatné  
   časti, celé čísla časopisov a pod. 

licenčné podmienky    
e-zdrojov 
 



z pohľadu používateľov 
  
správna navigácia používateľa a orientácia EIZ v mori internetu,  
používatelia sú zahltení e-zdrojmi a informáciami, 
používatelia nechcú stráviť veľa času vyhľadávaním informácií, 
používatelia chcú vyhľadať informácie / získať plný text 
dokumentu práve teraz, čo najľahšie, 
heterogenita vyhľadávacích prostredí,  
motivácia EIZ využívať. 

rôzne aspekty 
využívania e-zdrojov 
 



Národný informačný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 

k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ) 

 

projekt NISPEZ má národný charakter a je do neho  
   zapojených 21 slovenských verejných vysokých škôl a    
   univerzít, tri vedecké knižnice a SAV prostredníctvom  
   Ústrednej knižnice SAV 
 

http://nispez.cvtisr.sk/ 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/


Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Univerzita J. Selyeho v Komárne 

Akadémia umení v Banskej Bystrici Univerzita Komenského v Bratislave 

Centrum vedecko-technických informácií SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Ekonomická univerzita v Bratislave Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Prešovská univerzita v Prešove Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Slovenská národná knižnica v Martine 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzitná knižnica v Bratislave 

Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústredná knižnica SAV v Bratislave (SAV) 

Technická univerzita v Košiciach Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

Technická univerzita vo Zvolene Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Žilinská univerzita v Žiline 

Trnavská univerzita v Trnave 

Inštitúcie zapojené do projektu NISPEZ 
21 verejných VŠ a univerzít + 4 vedecké knižnice  
(SNK, UKB, CVTI SR a SAV prostredníctvom ÚK SAV)  

 



•ACM / Association for Computing Machinery  
•Art Museum Image Gallery  
•Gale Virtual Reference Library: Art  
•IEEE/IET Electronic Library (IEL)  
•Knovel Library  
•ProQuest Central  
•REAXYS  
•ScienceDirect  
•SCOPUS  
•SpringerLink  
•Web of Knowledge – Current Contents Connect  
•Web of Knowledge – Essential Science Indicators  
•Web of Knowledge – Journal Citation Reports 
•Web of Knowledge – MEDLINE    
•Web of Knowledge – Web of Science 
•Wiley Online Library  

prehľad e-zdrojov NISPEZ 
  

 
 
  

 



  

 
 
  

 



 APS physics 
Compendex Engineering Village 2 
eBrary 
EBSCOhost 
Emerald 
IGI Global 
NATURE      
Safari Books Online 
Source OECD 

ďalšie licencované e-zdroje 
CVTI SR, ktoré sú financované 
z vlastných a iných prostriedkov 
  

 

  

 



  

 
  

 
Tematické členenie e-zdrojov CVTI SR 

• + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 

• + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 

• + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 



  

 
  

 
Tematické členenie e-zdrojov CVTI SR 

• + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 

• + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 

•  + scientometrické, 
citačné, abstraktové, 
bibliografické 



  

prístup k týmto e-zdrojom zabezpečený  
   z webovej stránky www.cvtisr.sk,  
   sekcia e-zdroje 
 

všetci registrovaní používatelia majú         
   k dispozícii vzdialený prístup k týmto  
   EIZ  
 

licencované e-zdroje CVTI SR  
  

 

  

 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/


  

 

prihláška pre vzdialený prístup 
do e-zdrojov CVTI SR 
zápisné – 2,00 € 
  

 

  

 



e-prostredie pre VaV 

 používatelia sú zahltení e-zdrojmi a 
informáciami 
 používatelia nechcú stráviť veľa času 
vyhľadávaním informácií 
 používatelia chcú vyhľadať informácie / 
získať plný text dokumentu práve teraz, čo 
najľahšie 
 
P r o j e k t   N I S P E Z (zapojených 25 inštitúcií) 
A: poskytnúť prístup k vedeckému obsahu (16) 
B: potreba riešiť  e f e k t i v i t u  práce s EIZ pre 
VaV 

http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=106
http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=7
http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=106


 

 
federatívny vyhľadávač z jedného rozhrania súbežne 
a v reálnom čase vyhľadáva informácie v rôznorodých 
elektronických informačných zdrojoch (EIZ) 

 
 

získané výsledky konsoliduje, odstráni duplicity, 
informácie zoradí podľa relevancie, zoskupí do tematických 
skupín a podľa typov metadát a prezentuje ich 
používateľom v unifikovanom formáte 

 
 
federatívny vyhľadávač 
produkt spoločnosti ExLibris – 
MetaLib 

 
 



 

hlavnou úlohou linkovacieho systému je dynamicky 
stanoviť prepojenia do plnotextových dokumentov, do 
ktorých má príslušná organizácia používateľa prístup 
 
okrem uvedeného ponúka aj ďalšie dodatkové služby 
k vyhľadaným dokumentom 

 
odporúčacia služba bX pre vyhľadaný článok sa 
odporúčajú ďalšie relevantné e-články, o ktoré sa 
zaujímali iní používatelia; ak sú odporúčania k dispozícii, 
zobrazia sa v ponuke služby SFX 

 

linkovací systém 
produkt spoločnosti ExLibris –  
SFX a bX 

 
 



http://scientia.cvtisr.sk/ 
 
 

alebo webové stránky akademických knižníc 

http://scientia.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/


http://nispez.cvtisr.sk/ 

http://wwww.cvtisr.sk/ 

Ďakujem za pozornosť

Priestor pre 
otázky 

http://scientia.cvtisr.sk/ 


