
Naše služby sú Vám k dispozícií 

24/7 
„Činnosti a služby sekcie Vedecká knižnica“ 
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Agenda 

• Akvizícia knižničných fondov  
 

• Knižnično-informačné služby  

 

• Elektronické informačné zdroje 

 
• Informačné semináre  

 

• Kurz Knihovníckeho odborného minima  

 

• Národný referenčný bod pre oblasť Open Access na Slovensku  
 

• Modul EPC – nástroj na spracovanie publikačných,  

     propagačných a iných PR aktivít CVTI SR 

   

• Prehliadka študovní a skladov – podľa záujmu 
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Systém akvizície v CVTI SR 
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Spôsoby získavania dokumentov 

Akvizícia 

Kúpa 

Povinný 
výtlačok 

Dar 

Výmena 
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Finančné prostriedky 

Prostriedky z rozpočtu CVTI SR 

Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ 
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Akvizičná komisia 

 

• interná (pracovníci CVTI SR) 

• externá (vedeckí, výskumní a pedagogickí pracovníci UK, 

STU a SAV 

• interní a externí pracovníci v rámci projektov  
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Zloženie knižničného fondu CVTI SR 

knihy      

periodiká 

firemné dokumenty  

technické normy  

patentové dokumenty  

dokumenty depozitných 

knižníc 
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Tematické oblasti doplňovania fondu 

 

Prírodné vedy Technické vedy 

Pôdohospodárske 
vedy 

Spoločenské vedy 
Lekárske a 

farmaceutické vedy 

Humanitné vedy 
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CVTI SR - povinný výtlačok  

 
 

 

• v zmysle zákona o povinnom výtlačku č. 212/2007 je  

každý vydavateľ povinný odovzdať 1 výtlačok periodickej 

publikácie, 1 výtlačok neperiodickej publikácie vydanej 

v náklade nad 500 výtlačkov, 1 výtlačok firemnej literatúry 

a normatívnych dokumentov. 

     

    PV profilovej literatúry 

    PV neprofilovej literatúry 
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Potrebujete novú knihu alebo 

periodikum ? 

 

PhDr. Gabriela Miklánková 

vedúca odboru knižničných fondov 

E-mail: gabriela.miklankova@cvtisr.sk 

tel.: 69 253 121 

 

 

 

• Návrhy na zakúpenie knihy alebo periodika (formulár na 

webovej stránke, mailom) 

 

 

mailto:gabriela.miklankova@cvtisr.sk
http://katalog.cvtisr.sk/opac?fn=*formNavrhNaZakupenie&fs=A12784DC5C224BC2BCD00C5B7B6ADD25
http://katalog.cvtisr.sk/opac?fn=*formNavrhNaZakupenie&fs=A12784DC5C224BC2BCD00C5B7B6ADD25
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Aké knižnično-informačné služby má k dispozícii 

registrovaný používateľ CVTI SR ? 

• výpožičné služby – absenčné, prezenčné 

• online prístup 24/7 do licencovaných elektronických zdrojov 

(abstraktové a plnotextové databázy) 

• konzultačné, referenčné služby 

  na mieste, telefonicky 02/69 253 158, e-mailom: info@cvtisr.sk 

  Spýtajte sa knižnice (elektronická ref. služba) 

  Čo chcem vedieť o EÚ? (elektronická ref. služba) 

• rešeršné služby 

  vyhľadávanie informačných zdrojov z internetových databáz   
           a z fondov CVTI SR  

• medziknižničné výpožičné služby 

  objednávka dokumentu z inej knižnice v SR a zahraničí 

• reprografické služby 

http://www.spytajtesakniznice.sk/
http://www.edis.sk/index/go.php?id=65&lang=sk


Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

Registrovaný používateľ CVTI SR 

• Každý záujemca nad 15 rokov po zaregistrovaní a získaní 
knižničného pasu. 

 Osobná registrácia v CVTI SR. Vyplnenie a podpísanie prihlášky, predloženie  

      preukazu totožnosti. 

• Knižničný pas je platný jeden rok od vydania a jeho 
platnosť je možné obnovovať.  

 Akceptujú sa študentské karty vydávané VŠ (ISIC) ako preukaz používateľa. Ako 
knižničný pas sa akceptuje aj študentská a zamestnanecká čipová karta, knižničné 
pasy iných knižníc, Bratislavská karta ... 

Platný knižničný pas automaticky oprávňuje jeho majiteľa  

aj na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. 

• CVTI SR umožňuje aj registráciu  „na diaľku“ pre 
záujemcov iba o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR. 

      Záujemca o registráciu „na diaľku“ doručí vyplnenú a podpísanú prihlášku a 
uhradí registračný poplatok na účet CVTI SR. 
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Hľadajte na www.cvtisr.sk  

Online katalóg  

     - Katalogizačné záznamy o všetkých dokumentoch v knižničnom fonde CVTI SR,  

       objednávanie, rezervovanie a predlžovanie výpožičnej lehoty 24/7, prehľad o nových 

       prírastkoch, zoznam dochádzajúcich časopisov. Priamy vstup z online katalógu do  

       vybraných e-kníh a e-časopisov . 

vzdialený prístup do e-zdrojov  

      - Podmienky registrácie, prihláška, pokyny na odoslanie prihlášky, pokyny na uhradenie 

        registračného poplatku, technické podmienky využívania vzdialeného prístupu ... 

Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR 

       - Výpožičná lehota je 30 kalendárnych dní, možno ju 3-krát predĺžiť, ak na požičaný 

          dokument nie je  zaznamenaná rezervácia. 

Cenník služieb a prác CVTI SR 

- Za nedodržanie výpožičnej lehoty sa uplatňujú sankčné poplatky v zmysle platného 

  Cenníka služieb a prác CVTI SR. Výška registračného poplatku v súčasnosti 2,0 €. 

http://katalog.cvtisr.sk/opac?fs=97F2BDAC5A8541038C6AD7965FFE8A56&fn=main
http://katalog.cvtisr.sk/opac?fs=97F2BDAC5A8541038C6AD7965FFE8A56&fn=main
http://katalog.cvtisr.sk/opac?fs=97F2BDAC5A8541038C6AD7965FFE8A56&fn=main
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524
http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/cennik-poskytovanych-sluzieb.html?page_id=523
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Študovne CVTI SR 

   • Študovňa periodík (1. poschodie) 

– 1 200 titulov odborných domácich  

a zahraničných periodík 

– voľne dostupný bežný  a predchádzajúci ročník 

 

• Všeobecná študovňa (3. poschodie) 

– 12 000 knižničných jednotiek vo voľnom výbere  

(študijná literatúra, príručky, encyklopédie,  

     slovníky, zbierky zákonov, povinný výtlačok domácej 

produkcie) 

 

• Študovňa špeciálnej literatúry (4. poschodie) 

– normy, patenty, firemná literatúra,  

publikácie OECD, EBOR, WIPO, EÚ 
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Kontakty na knižničné služby: 

  

vypozicky@cvtisr.sk , tel.: 02/69253152 153 

 

mvs@cvtisr.sk, tel.: 02/69253 127   Katarína Závodná 

 

mmvs@cvtisr.sk, tel.: 02/69253 142  Mgr. Alica Lengyelová 

 

terezia.misovicova@cvtisr.sk  , tel.: 02/69253 146 
Mgr. Terézia Mišovičová, vedúca odboru knižnično-informačných služieb 

mailto:vypozicky@cvtisr.sk
mailto:mvs@cvtisr.sk
mailto:mmvs@cvtisr.sk
mailto:terezia.misovicova@cvtisr.sk
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e-zdroje pre výskum a vývoj = EIZ 

voľne dostupné licencované 

 + nástroje a funkcie spojené s využívaním e-zdrojov 

 

... 
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Výhody e-zdrojov 

• dostupnosť 

• aktuálnosť 

• zdieľanie 

• nehrozí strata, krádež, poškodenie 

• úspora času 

 

• rýchle a efektívne vyhľadávanie a 

prehľadávanie 
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Vyhľadávanie v e-zdrojoch 

 



Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

Nevýhody e-zdrojov 

 

• 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 
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Typologické členenie e-zdrojov 

 

Podľa typu dokumentov: 

 

• elektronické časopisy 

 

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

príručky, skriptá, historické tlače... 
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Typologické členenie e-zdrojov 

 

Podľa obsahu: 

• fulltextové/plnotextové 

• bibliografické, abstraktové 

• scientometrické, citačné 

 

Podľa vedných odborov: 

• multidisciplinárne 

• odborové:  prírodné vedy, lekárske, technické, 

pôdohospodárske, spoločenské a humanitné 
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Obsah e-zdrojov 

 

• renomovaní vydavatelia 

napr. Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Emerald... 

 

• renomovaní producenti 

napr. Thomson Reuters, EBSCO 

 

Len overený vedecký obsah, v ktorom sa 

komunikujú vedecké poznatky 
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Pre koho? 

študenti a doktorandi VŠ a univerzít 

vedeckí a pedagogickí 

pracovníci 

pracovníci výskumu a vývoja 
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Prístup k licencovaným e-zdrojom 
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Licenčné podmienky e-zdrojov 

 

 

 

 

• len pre výučbové a vedecko-výskumné účely / 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. 
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Ponuka e-zdrojov CVTI SR 
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Vzdialený prístup – prihláška 
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Používatelia 

 

sú zahltení e-zdrojmi a 

informáciami 

nechcú stráviť veľa času 

vyhľadávaním informácií 

chcú informácie / plný text 

TERAZ JEDNODUCHO a 
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Kontakty 

Mgr. Katarína Kyseľová 
Odbor elektronických informačných 

zdrojov (rešerše, semináre) 

02 / 69 253 141 

katarina.kyselova@cvtisr.sk 

 

Mgr. Roman Herda 
Odbor elektronických informačných 

zdrojov (semináre, PR) 

02 / 69 253 205 

roman.herda@cvtisr.sk 

 

Mgr. Michal Sliacky 
Vedúci Odboru elektronických 

informačných zdrojov 

02 / 69 253 141 

michal.sliacky@cvtisr.sk  

 

Ing. Marián Vaňo 
Odbor elektronických informačných 

zdrojov (scientia.sk) 

02 / 69 253 175 

marian.vano@cvtisr.sk  

 

Mgr. Jana Kasáková, PhD. 
Odbor elektronických informačných 

zdrojov (SciDAP) 

02 / 69 253 175 

jana.kasakova@cvtisr.sk 

 

mailto:Katarina.kyselova@cvtisr.sk
mailto:roman.herda@cvtisr.sk
mailto:michal.sliacky@cvtisr.sk
mailto:marian.vano@cvtisr.sk
mailto:jana.kasakova@cvtisr.sk
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Ďalšie vzdelávanie knižničných a 

informačných pracovníkov 

Centrum VTI SR je akreditovaným pracoviskom ďalšieho 

vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov 

 

 

 

Informačné a odborné semináre  

Kurz Knihovníckeho odborného minima 
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Knihovnícke odborné minimum (KOM) 
rekvalifikačný kurz pre knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania 

 

• KOM je akreditovaný  MŠ SR od r. 1991 (kredit č. 0484) 

(386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní) 

• Cieľová skupina: absolventi vysokých, prípadne stredných 

škôl neknihovníckeho zamerania 

• Požadované vstupné vzdelanie - maturita 

• Odborný garant: PhDr. Mária Žitňanská, riaditeľka sekcie 

Vedecká knižnica 

• Kvalitný odborný lektorský tím – vedúci a odborní 

pracovníci  CVTI SR, ďalších knižníc  a KKIV FfUK  

• Doteraz vydaných 442 osvedčení o získanom vzdelaní 

• Stabilný záujem 
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Účastnícky poplatok  

 

 

• Poplatok za kurz: 110€ 

• Poplatok za záverečnú skúšku: 15€.  

• Cena je s DPH, podľa zákona NR SR o cenách č. 18/96 Z. 

z. CVTI SR je platcom DPH. 

• Ubytovanie a strava nie sú zahrnuté v účastníckom 

poplatku 

• Materiály k štúdiu dostanú účastníci na prednáškach 

 



Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

Učebný plán KOM 

Názov odbornej témy Počet 

hodín 

teória prax 

Úvod do knihovníctva 5 5 0 

Základy manažmentu, marketingu a 

projektovania v knižniciach 

5 5 0 

Knižničný fond 26 19 7 

Knižnično-informačné služby 14 10 4 

Používatelia knižnično-informačných 

služieb 

7 7 0 

Možnosti automatizácie prác v 

knižniciach, informatizácia a 

internetizácia knižníc 

10 4 6 

Exkurzia v CVTI SR a do viacerých typov 

knižníc v Bratislave 

8 0 0 
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Prezenčná časť KOM – CVTI SR, 

Lamačská cesta 8/A 

Prednášky a praktické cvičenia v  dĺžke 10 pracovných dní 

poskytujú všeobecnú orientáciu v odbore, ako i 

konzultácie a literatúru pre individuálne štúdium. Súčasťou 

kurzu je aj exkurzia. 
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Individuálne štúdium – 16 týždňov od 

skončenia kurzu po záverečné skúšky 

 

 

• Počas individuálneho štúdia frekventanti vypracujú 

záverečnú prácu s rozsahom minimálne 10 normostrán. 

 

• Tému práce si môžu účastníci určiť sami so zreteľom na 

možnosti uplatnenia získaných teoretických vedomostí na 

svojom pracovisku, resp. budúcom pracovisku.  

 

• Možnosť konzultácií s prednášajúcimi. 
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Záverečná skúška KOM 

 

 

Kurz končí záverečnou skúškou formou testu 

v termíne 16 týždňov po skončení kurzu.  

Podmienkou prístupu na skúšky   

je minimálne 80 % účasť na prednáškach. 

 

Absolventom kurzu je účastník, 

ktorý ukončil celý vzdelávací program 

vrátane skúšky a získal 

osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní 

s celoštátnou platnosťou. 

 

 

 

 



Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

Len odborne kvalifikovaný pracovník môže 

poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby 

 

Všetko je na webe: http://www.cvtisr.sk 

 

 

Kontakt: Mgr. Mária Vajgelová 

maria.vajgelova@cvtisr.sk 

02/69253142 

 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:maria.vajgelova@cvtisr.sk


Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

CVTI SR ako národný referenčný bod 

pre oblasť otvoreného prístupu 

 

• CVTI SR od roku 2013 plní funkciu národného 

referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu 

k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu.  

 

• K plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy 

viceprezidentky Európskej komisie  pre digitálnu agendu 

pani Neelie Kroes a komisárky pani  

 Máire Geoghegan Quin. 
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Úlohy a aktivity CVTI SR v oblasti OA 

 

• koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní Európskej 

komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich 

uchovávanie“ (Recommendation on „Access to and 

preservation of scientific information“), 

 

• spolupráca s Európskou komisiou pri výmene skúseností 

a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných 

opatrení v rámci Európskeho výskumného priestoru, 

 

• spolupráca s Európskou komisiou pri spravodajstve 

o implementácii Odporúčania. 
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Úlohy a aktivity CVTI SR v oblasti OA 

• Mapovanie OA časopisov 

na stránkach CVTI SR 
 

• Overovanie OA časopisov 

v DOAJ - Directory of  

Open Access Journals 
 

• Overovanie OA časopisov 

v OpenAIRE – Open  

Access Infrastructure for  

Research in Europe,  

implementácia  

otvoreného prístupu  

naprieč Európou 

 



Odborný Seminár  - Týždeň slovenských knižníc                                   4.4.2014, Bratislava 

Nástroj na mapovanie politiky OA - 

SciDAP 

• SciDAP - centrálna databáza slovenských elektronických informačných 

zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k nim 

 
Nástroj na tvorbu METADÁT 
      slovenských vedeckých a odborných  

       časopisov 

       dokumentov sivej literatúry: 

   zborníkov ... 

   monografií ... 

     výročných správ 

        výskumných správ 

            Digitalizácia 

     Uchovávanie 

           Sprístupňovanie 

 

Mapovanie OA politiky 

 na Slovensku 

SciDAP 
MediaInfo 
v súčasnosti sú sprístupňované 

dokumenty len skúšobne a 

v súlade so zákonom o autorskom 

práve a právach súvisiacich s 
autorským právom.   
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Kontakt 
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Aký je cieľ a účel Modulu EPC 

 
 V KIS DAWINCI (2010)→KATALÓG→databáza MODUL EPC► vytvoriť unikátny zdroj 

informácií o CVTI SR (začiatok: august 2011) 
 

 Ročné súpisy publikácií, prednášok, akcií CVTI SR ako prílohy k VS uložiť na 
jednom mieste, v 1 DB s možnosťou mnohostranného spätného využitia (do r.  
2011 robené len vo Worde) 
 

 V Module EPC vytvoriť subdatabázy:  
 1/ Publikačnej činnosti  
 2/ Prednášateľskej činnosti  
 3/ Akcíí  

 

 Mediálna tabuľka – právo i povinnosť na spoluprácu a zviditeľnenie 
 

 V podobe rešerší a TZ z Modulu EPC získať prehľady o činnosti CVTI SR, jeho sekcií, 
odborov, zamestnancov, o projektoch→pre prílohy VS, publikačné a iné potreby 
zamestnancov CVTI SR  

 

 Perspektívne zabezpečiť prepojenie na plné texty dokumentov, záznamy z 
vystúpení na konferenciách, v médiách a pod. (zamýšľaný repozitár) 

//cilafdmapp01/Docs/Publicita CVTI SR/PR aktivity CVTI SR_2014_TABULKA.xlsx
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AD 1/ Subdatabáza publikačnej  

činnosti zamestnancov CVTI SR 

V prílohe k VS za rok 2013 boli v CVTI SR z Kódovníka využité tieto kategórie: 

 

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a 
objavy a v nich: 

 AEG - Stručné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.časopisoch (2) 

 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (122) a v nich:  

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2) 

BDE - Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (2) 

BDF - Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (118) 

 

Skupina D – Ostatné (29) a v nich:  

AFK - Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií (4) 

BEE - Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (4) 

BEF - Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (5) 

GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 

GHG - Práce zverejnené na internete (6) 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradit do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
(9) 

 

Spolu: 153 záznamov 
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AD 2/ Subdatabáza prednášateľskej 

činnosti zamestnancov CVTI SR 
 
Predstavujeme všetky kategórie prednášateľskej činnosti CVTI SR a ich 
publikovanie v prílohe VS za rok 2013: 

 

 Prednášky na domácich podujatiach (PDP) – 5 

 Prednášky na domácich podujatiach so zahraničnou účasťou (PDZ) –  
   16 

 Prednášky na informačných seminároch pre zamestnancov CVTI SR a 

   externých záujemcov (PSE) – 15 

 Prednášky na informačných seminároch CVTI SR pre odbornú    

    verejnosť (PSV) – 10 

 Prednášky na vzdelávacích akciách CVTI SR (PVA) – 20 

 Prednášky na zahraničných podujatiach (PZP) – 5 

 Vystúpenia zamestnancov CVTI SR v médiách, informácie pre médiá   

    (VMI)  – 26 

 
  Spolu: 97 záznamov 
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AD 3/ Subdatabáza akcií  

konaných v CVTI SR 
 

        Roztriedenie akcií CVTI SR podľa sledovaných kategórií  v  ich abecednom usporiadaní, a to buď do:  

 

        PAP  - Prehľad akcií a podujatí, alebo do 

        PSP – Sprievodné podujatie akcie alebo podujatia 

        v prílohe VS za rok 2013:  

 

1.     CentralCommunity (1) 

2.     CVTI SR (3) 

3.     Knihovnícke odborné minimum (2)  

4.     NISPEZ (15) 

5.     NITT SK (22) 

        Sprievodné podujatia NITT SK: (2) 

6.     PATLIB (4) 

7.     PopVaT (2) 

8.     SEE Science (2)  

9.     Týždeň slovenských knižníc (4)  

        Sprievodné podujatia TSK: (1) 

10.   Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4) 

        Sprievodné podujatia TVT: (1) 

11.   Veda v Centre (10) 

12.   Vedecká cukráreň (10) 

  

 Spolu: 83 záznamov 

 

Pripravené prílohy Výročnej správy CVTI SR za rok 2013 

 

//cilafdmapp01/Docs/Kniznica/Public/VÝROČNÁ SPRÁVA 2013/PRÍLOHY k VS 2013
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 Kontakt 

 

AK BUDETE MAŤ DOBRÉ NÁPADY ALEBO NÁM CHCETE PRI 

PRÁCI POMÔCŤ, BUDEME RADI 

 

 

PhDr. Ľubica Segešová 

lubica.segesova@cvtisr.sk 

02/69253 160 
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ! 

 

Priestor  

pre Vaše otázky 

 a  

naše odpovede 


