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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov:   Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej  
                                               republiky 
Sídlo:    Námestie slobody 19, 812 23 Bratislava  
Rezort:   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 
Kontakt:   Tel.: 52 96 24 19  
       e-mail: cvti@cvtisr.sk             

http://www.cvtisr.sk/ 
 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
Riaditeľ:   PhDr. Ľubomír Kucka 

 
Členovia vedenia organizácie: 

 
Riaditeľ:   PhDr. Ľubomír Kucka  
 

  Ing. Marián Vaňo 
Mgr. Darina Bónová 
Ing. Oleg Cvik 
PhDr. Mária Žitňanská 
Mgr. Augusta Lovásová 
Mgr. Terézia Mišovičová 
PhDr. Edita Tarovská 
Vladimír Daniš 

  Dáša Kissová 
      

Hlavné činnosti 
 

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou knižnicou 
Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, 
ekonomických a humanitných vied a poskytovanie verejných informačných služieb. V záujme 
tohto účelu plní nasledujúce úlohy: 

 
 získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje všetky typy dokumentov bez ohľadu na 

formu média a lokáciu, 
 poskytuje komplexné knižnično-informačné služby používateľskej komunite, 
 buduje a sprístupňuje špecializovaný fond patentových dokumentov, technických noriem  

a dokumentov OECD, EÚ, EBOR, 
 podieľa sa na rozvoji knižnično-informačných služieb v rámci knižničného systému SR a 

tým aj štátneho informačného systému, 
 podieľa sa na informačnom zabezpečení zámerov štátnej vednej a technickej politiky, 
 vykonáva správu Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu SR, 
 v rámci metodickej činnosti v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach realizuje 

koordinačné, odborno-poradenské a štatistické aktivity pre technické knižnice na 
Slovensku a vykonáva vzdelávaciu a edičnú činnosť v rámci celého Slovenska. 

 
Okrem hlavných činností vykonáva niekoľko podporných činností – distribučnú, 

propagačnú a reprografickú. 

http://www.cvtisr.sk/


2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 
 
2.1 Poslanie Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
 

Poslaním CVTI SR ako jednej z najväčších špecializovaných vedeckých knižníc na 
Slovensku je prispievať v rozsahu svojej pôsobnosti k rozvoju vedy, výskumu, vedecko-
technickému rozvoju, podpore malého a stredného podnikania, edukačných procesov a k 
vytváraniu predpokladov pre fungovanie poznatkovo orientovanej spoločnosti poskytovaním 
komplexných knižničných, informačných a špecializovaných služieb používateľom s 
celoštátnou pôsobnosťou. 

 
Medzi hlavné ťažiskové úlohy v rámci zamerania CVTI SR patrí získavanie, 

spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých druhov dokumentov a informácií 
bez ohľadu na formu média a lokáciu. V rámci toho poskytuje základné výpožičné, 
konzultačné, ako aj špecializované knižnično-informačné služby, napr. rešeršné služby,  
medzinárodné výpožičné služby, prístup k externým informačným zdrojom, elektronické 
dodávanie kópií knižničných dokumentov, sprostredkovanie prekladov dokumentov a 
vydávanie publikácií. 

 
V zmysle svojho poslania, knižničného zákona, ako aj osobitných poverení plní CVTI SR 

významné celoštátne a medzinárodné úlohy. 
 

Celoštátne úlohy: 
 
 medziknižničná výpožičná služba z vlastných fondov, 
 spracovávanie súbežnej národnej bibliografie – slovenské technické normy, 
 koordinačné pracovisko pre normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a 

dokumentácie, 
 distribútor oficiálnych publikácií Európskej únie pre SR, 
 distribútor databázového rešeršného systému CDS/ISIS (UNESCO), 
 mimoškolské vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov, 
 edičná činnosť pre oblasť knihovníctva, 
 štatistické sledovanie siete technických knižníc na Slovensku. 

 
Medzinárodné úlohy: 

 
 depozitná knižnica OECD, 
 depozitná knižnica EÚ, 
 depozitná knižnica EBOR, 
 regionálne patentové stredisko – člen siete európskych stredísk patentových informácií 

(PATLIB), 
 medzinárodná medziknižničná výpožičná služba pre oblasť technických vied, 
 medzinárodná výmena publikácií. 

 
Používateľské zázemie CVTI SR tvoria predovšetkým vedeckovýskumní pracovníci, 

pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, 
podnikatelia, študenti technických, prírodovedných a ekonomických univerzít a stredných 
odborných škôl, pracovníci  z výrobnej sféry nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. 

 
2.2 Strednodobý výhľad 
 

Strategickým cieľom CVTI SR je postupná transformácia na plnenie funkcie uzla 
národnej informačnej infraštruktúry pre vedu, výskum, vzdelávanie a verejných informačných 
služieb poskytovaných pre relevantnú používateľskú komunitu. 

 
 



 
 
V strednodobom výhľade sa CVTI SR bude orientovať na napĺňanie konceptu modernej 

hybridnej knižnice a informačného centra s dôrazom na rozvoj operovania v sieťovom 
prostredí vrátane rozširovania prístupu používateľov k elektronickým informačným zdrojom. 
Pôjde najmä o tieto činnosti a služby: 

 
 programové a riadené získavanie dokumentov a informačných zdrojov, ich odborné 

spracovávanie, uchovávanie, zálohovanie a sprístupňovanie prostredníctvom knižnično-
informačných služieb relevantnej používateľskej komunite, 

 budovanie e-archívov digitálnych dokumentov, rozvoj služieb elektronického dodávania 
dokumentov, sprístupňovanie online časopisov a ďalších elektronických dokumentov a 
zapájanie sa do vnútroštátnych a zahraničných projektov v tejto oblasti, 

 personalizáciu knižnično-informačných služieb, rozšírenie poskytovania týchto služieb 
vzdialeným používateľom, ako aj zavedenia systémov efektívnej kontroly prístupu a 
podpory používateľov, 

 poskytovanie informačných služieb s využitím informačných zdrojov internetu a 
progresívnych vyhľadávacích nástrojov a systémov a budovanie predmetovo 
orientovaných portálov obsahujúcich prístupové cesty k bonitným internetovým zdrojom, 

 systematické skvalitňovanie, optimalizáciu a zvyšovanie funkcionality webového sídla 
CVTI SR, 

 orientovanie vzdelávacích a edičných aktivít na zvýšenie úrovne informačnej 
gramotnosti frekventantov a knihovníkov, 

 plnenie úloh spojených s informačnou podporou vrcholových riadiacich orgánov pre 
vedu a techniku, 

 rozvoj informačných služieb Európskeho dokumentačného centra, depozitných knižníc 
OECD a EBOR a strediska PATLIB. 

 
Okrem nedostatku disponibilných finančných zdrojov, rozvoj  knižnično-informačných 

služieb v CVTI SR a sťažuje neúnosná priestorová situácia, pričom ide o ťažiskový problém. 
Z toho dôvodu bude z hľadiska strednodobého výhľadu prioritou dostavba CVTI SR 
a navýšenie objemu bežných transferov na činnosť CVTI SR. 

 
2.3 Personálne plány 
 

Pripravenosť zamestnancov na nové úlohy bude patriť medzi kľúčové faktory pri plnení 
strategických zámerov CVTI SR. Na zabezpečenie nových úloh a činností CVTI SR, a to 
obzvlášť v priestoroch novostavby, bude okrem nevyhnutného nárastu počtu zamestnancov 
a adekvátnych organizačných opatrení potrebné realizovať komplexný program prípravy, 
adaptácie a skvalitnenia ľudských zdrojov. 

 
V novostavbe CVTI SR sa predpokladá nárast počtu zamestnancov zo súčasných 121 

na 164, pričom pôjde prevažne o trvalé pracovné miesta v nasledovnej skladbe: 
 

 v súvislosti s rozvojom knižnično-informačných služieb (dvojzmenná prevádzka v 3 
študovniach s voľným výberom dokumentov a v elektronickom informačnom centre) – 12 
zamestnancov, 

 na implementáciu progresívnych knižnično-informačných činností, služieb, technológií 
a nástrojov umožňujúcich operovanie v globálnom sieťovom prostredí – 9 
zamestnancov, 

 na zabezpečenie prevádzky a rozvoja komunikačno-informačnej infraštruktúry – 6 
zamestnancov, 

 na výkon servisných prevádzkových činností (prevádzkovanie, údržba, hygiena a 
ochrana objektu) – 7 zamestnancov. 

 
 



 
 
 
2.4 Finančné plány na dlhšie obdobie 
 
2.4.1 Plán príjmov na rok 2006 a strednodobý výhľad na roky 2007 – 2009 
 

Plán príjmov na rok 2006 bol stanovený vo výške 4 000 tis. Sk za poskytované služby. 
Pri koncipovaní strednodobého výhľadu sa počítalo s reálnym nárastom príjmov v oblasti 
poskytovania služieb, pričom bol braný do úvahy rozvoj a zavádzanie nových knižnično-
informačných služieb. 
 
2.4.2 Plán bežných výdavkov na rok 2006 a strednodobý výhľad čerpania 
           v rokoch 2007 – 2009 
 

Schválené bežné transfery na rok 2006 pre CVTI SR predstavujú 42 468 tis. Sk. 
V príspevku na prevádzku neboli zohľadnené náklady na finančné krytie valorizácie miezd, 
 ako aj medziročný nárast cien energií, knižničných dokumentov, predplatného za periodiká 
a databázy. 
 

V strednodobom výhľade sa počíta v oblasti bežných transferov s objemom prostriedkov 
na rok 2007 – 59 100 tis. Sk, na rok 2008 – 62 000 tis. Sk, na rok 2009 je odhad 65 000 tis. 
Sk.  

 
V rámci strednodobého výhľadu návrh rozpočtu zohľadňuje medziročný nárast tarifných 

platov vrátane platových postupov, ďalej medziročný nárast o plánované miery inflácie 
v tovaroch a službách. Okrem tohto nárastu finančných prostriedkov na zabezpečenie 
prevádzky a výkonu odborných činností sa predpokladá navŕšiť medziročne rozpočet 
predovšetkým v súlade s požiadavkami na kvalitné zabezpečovanie knižnično-informačných 
služieb pre používateľov v rozpočtovej položke: knižničné dokumenty, periodiká, 
a elektronické informačné zdroje.  

 
2.4.3 Plán kapitálových výdavkov na rok 2006 a strednodobý výhľad čerpania  

v rokoch 2007 – 2009 
 

Schválené kapitálové transfery na rok 2006 pre CVTI SR predstavujú po úprave čiastku 
60 000 tis. Sk. Strednodobý výhľad CVTI SR v oblasti rozpočtovania kapitálových výdavkov 
predpokladá vyčlenenie takého objemu  kapitálových výdavkov na novostavbu CVTI SR, aby 
mohla byť čo v najkratšej dobe dostavaná a daná do užívania začiatkom  roka 2008. 

 
2.5 Priority a ťažiskové činnosti 
 

CVTI SR v roku 2005 v plnom rozsahu plnilo funkcie verejnej špecializovanej vedeckej 
knižnice a národného informačného centra. Medzi ťažiskové úlohy CVTI SR v roku 2005 
patrilo: 

 
 doplňovanie, spracovávanie a sprístupňovanie knižnično-informačných fondov, 
 rozširovanie a skvalitňovanie prístupu do zahraničných databáz, ako aj elektronických 

informačných zdrojov dostupných v prostredí internetu, 
 zabezpečenie prístupu do online periodík zahraničných vydavateľstiev Springer, Elsevier 

Science a APS, e-zdrojov portálov Engineering Village 2, Web of Science, EBSCO, 
plných textov elektronických kníh Safari Tech Books a KNOVEL, 

 zabezpečenie prevádzky Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu 
SR, 

 plnenie úloh spojených s činnosťou a službami depozitných knižníc OECD a EÚ 
a strediska PATLIB, 



 realizácia celoštátnych odborných podujatí a seminárov, rekvalifikačných a odborných 
kurzov, 

 zapracovanie noriem ISO pre knižničnú a informačnú činnosť do sústavy STN, 
 pokračovanie v stavebných prácach na novostavbe. 

 
2.6 Aktivity a činnosti podľa požiadaviek ústredného orgánu 
 
 Realizovala sa prevádzka Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu 

používateľom IS VVP, v rátane zberu a kontroly formulárov na aktualizáciu databázy 
Úlohy vedy a výskumu, dát Organizácie výskumu a vývoja pre výkaz VVP za rok 2004 
a spracovanie výstupov pre MŠ SR. Okrem toho boli navrhnuté nové formuláre na zber 
dát a vytvorené návrhy výstupných zostáv. 

 Realizovala sa aktualizácia databázy „Expertov“ s novo vytvoreným formulárom na zber 
dát, a to v slovenskom a anglickom jazyku. Zároveň bola vytvorená dynamická 
internetová aplikácia – katalóg expertov z oblasti vedy a výskumu - obsahujúca 
skúšobnú vzorku dát z MŠ SR. 

 Na základe materiálu Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – 
Akčného plánu II. Veda, výskum a inovácie bol na SVaT MŠ SR predložený rámcový 
návrh projektu Centrálneho informačného portálu pre vedu, výskum a inovácie. 

 V hodnotenom období sa podľa požiadaviek MŠ SR priebežne aktualizovali stránky 
webového sídla. V rámci toho bola vytvorená internetová prezentácia Prijatie expertov 
IEA na Slovensku a pokračovali aj práce na aktualizácii stránok segmentu Štátne 
programy V a V – Obchodno-verejná súťaž. Pripravil sa tiež nový dizajn modulov: 
Podpora výskumu a vývoja, Plnenie štátnych programov výskumu a vývoja, 
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca a Informačné zdroje. 

 
2.7  Opis výstupov, ktoré CVTI SR poskytuje iným užívateľom ako ústrednému 

orgánu štátnej správy 
 

Výstupy iným používateľom sú všetky knižnično-informačné služby poskytované CVTI 
SR, ktoré sú podrobne rozpracované v bode 4 výročnej správy. 
 
2.8 Zmeny v roku 2005 
 

Zmeny v roku 2005 vyplynuli z hlavných úloh, priorít a ťažiskových činností. K 
základným zmenám oproti roku 2004 v CVTI SR patrili: 

 
 Rozšírenie online prístupu do e-periodík vydávaných APS, e-kníh SAFARI TECH Books 

a KNOVEL, kde sa sprístupnila ďalšia kolekcia plnotextových elektronických kníh 
predstavujúca vyše 700 kníh, pričom v priebehu roka 2005 sa portfólio obohatilo 
o databázu Scopus a o službu Scholar SFX, ktorú CVTI SR sprístupnilo ako prvú v SR 
a ktorá umožňuje z výsledkov vyhľadávania realizovaného vo vyhľadávači 
GoogleScholar priamo vstupovať do plných textov časopisov a kníh obstarávaných CVTI 
SR. Okrem toho sa sprístupnilo aj 67 elektronických kníh Safari TechBooks Online. 
Zároveň bol umožnený prístup aj k archívom e-periodík. 

 Uprednostňovanie online foriem prístupu k internetovým verziám databáz. 
 Online katalóg OPAC – počet záznamov sa zvýšil na 111 719, v priebehu roku 2005 sa 

pokračovalo v doplňovaní o záznamy dokumentov spred roku 1985 pre potreby 
výpožičného procesu.  

 Sprístupnenie SciTech navigátora pokrývajúceho internetové zdroje pre oblasť 
verejnosti. 

 Bol verejnosti sprístupnený inovovaný internetový portál Euro:i:portál.  
 V závere roka boli v rámci vysporiadania pohľadávok SR voči RF dodaním vedecko-

technickej literatúry realizované dve dodávky literatúry v objeme asi 120 tis. USD, 
pričom sa predpokladá ukončenie realizácie do konca júna 2006. 



 V hodnotenom období sa mimoriadna pozornosť venovala prípravným prácam na výber 
a obstaranie automatizovaného knižničného systému a výpočtovej techniky. Koncom 
júna boli uzatvorené výberové konania a bol vybratý knižničný systém DAIMON od firmy 
SEFIRA. Do konca roka 2005 sa realizovala konverzia dát, školenia a lokalizácia 
systému DAIMON, čím sa vytvorili podmienky na jeho uvedenie do prevádzky. Projekt 
implementácie dospel koncom roka do štádia, ktoré umožnilo uviesť do nábehovej 
prevádzky kľúčové moduly – výpožičný systém, katalogizácia, akvizícia a OPAC – 
systému DAIMON už začiatkom roka 2006.  

 Koncom roka koncepčne, obsahovo a funkčne inovované webové sídlo CVTI SR bolo po 
prenesení do systému na správu webu Romboid sprístupnené verejnosti. Implementácia 
systému Romboid umožnila kvalitatívne lepší spôsob tvorby a využívania webového 
sídla CVTI SR, ako aj racionalizáciu jeho štruktúry a rozsahu. S týmto súvisí aj zmena 
vo vykazovanom počte prístupov na webové stránky, nakoľko nový systém umožnil 
vylúčiť započítavanie duplicitných prístupov. Počet externých vstupov na stránky CVTI 
SR k 31. decembru 2005 dosiahol 613 238 a rozsah webového sídla činil asi 80,5 MB. 

 Optimalizácia organizácie a štruktúry elektronickej knižnice EKES, jej prenos do 
prostredia systému Romboid. 

 CVTI SR získalo štatút depozitnej knižnice EBOR. 
 
2.9 Spôsob financovania priorít a ťažiskových činností 
 

CVTI SR ako príspevková organizácia bola financovaná zo štátneho rozpočtu v objeme 
43 305 tis. Sk vrátane rozpočtových opatrení. Príjmy za poskytované služby predstavovali 
sumu 9 490 tis. Sk. Na výstavbu novostavby CVTI SR bolo pridelených zo štátneho rozpočtu 
40 049 tis. Sk.  

 
Za uvedené finančné prostriedky boli zrealizované nasledovné stavebné práce: strešný 

plášť vrátane izolácie a klampiarskych prác, zateplenie fasády objektu, hliníkové výrobky 
v exteriéri, protihluková stena zo strany potoka Vydrica, dažďová kanalizácia, prípojka 
vonkajšej kanalizácie, oceľové konštrukcie na vstupnej časti a bleskozvod s uzemnením. 

 
2.10 Spôsob využitia ostatných príjmov organizácie 
 

K ostatným príjmom patrí prenájom štítovej steny na budove na Námestí slobody č. 21 
a príjem za prenájom bytového priestoru. Uvedené príjmy sa použili na výkon odborných 
činností CVTI SR, najmä na obstaranie dokumentov a databáz. 
 



3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE  
 

CVTI SR ako špecializovaná vedecká knižnica neuzatvorila v hodnotenom období s 
ústredným orgánom kontrakt. 
 
4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 
 

Riadenie CVTI SR sa realizovalo prostredníctvom operatívnych porád, ako aj vydávaním 
interných smerníc a príkazov riaditeľa. 

 
V roku 2005 boli v CVTI SR vykonané tieto vnútorné kontroly a previerky: 

 
 Správa finančnej kontroly na základe poverenia č. 257/FB-PZ/03-01/2005 zo dňa 

4.4.2005 vykonala  v CVTI SR  kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami za 
roky 2002 - 2004. Pri kontrole sa zistilo, že CVTI SR v r. 2002 z účelovo pridelených 
prostriedkov, sumu 1 699,06 Sk použila na krytie poplatkov zúčtovaných bankou, čím 
časť účelovo určených finančných prostriedkov nepoužila na určený účel. Vyčíslené 
penále predstavujú 1 901,25 Sk. Nad rámec oprávnenia organizácia ďalej použila 110,- 
Sk. Keďže podľa ustanovenia § 31 ods. 13 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. odvod spolu 
s penále,  ktoré pri kontrolovanom  subjekte  nepresiahne sumu 5000.- Sk, sa neukladá, 
nebol CVTI SR uložený žiadny finančný postih. 

 
 Za účelom odstránenia zistených nedostatkov organizácia  prijala  opatrenia  na  ich 

nápravu,  ktoré listom zo 17. júna 2005 zaslala Správe finančnej kontroly v Bratislave. 
Listom zo dňa 28. júna 2005  jej   zaslala správu o plnení prijatých opatrení.     

   
 V sledovanom období v CVTI SR vykonala Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava 

kontrolu odvodu poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové  zabezpečenie 
a kontrolu hospodárenia s prostriedkami nemocenského poistenia a štátnymi sociálnymi 
dávkami.  Pri kontrole neboli  zistené porušenia  príslušných ustanovení platných 
predpisov. 

 
 Kontrolu náhodne vybraných výdavkových dokladov súvisiacich svýstavbou budovy 

CVTI SR na Lamačskej ceste č. 8. Na odstránenie zistených nedostatkov organizácia  
prijala a vykonala opatrenia. 

 
 Kontrolu evidencie došlých a odoslaných faktúr a evidencie objednávok. Pri kontrole sa 

zistili nedostatky pri vykonávaní predbežných finančných kontrol. Opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté. 

 
 Previerku poskytovania náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnancov CVTI SR. Nedostatky neboli zistené. 
 
 Kontrolu uzatvárania dohôd o vykonaní práce so zameraním na edičnú činnosť. Pri 

kontrole sa zistili nedostatky pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly a niektoré iné 
formálne nedostatky. Opatrenia na ich odstránenie boli prijaté. 

 
 Kontrolu na zistenie súčasného stavu vykonávania finančných kontrol. Kontrolou bolo 

zistené, že nedostatky zistené v tejto oblasti vnútornou kontrolou vykonanou v roku 
2004, ako i kontrolou vykonanou Správou finančnej kontroly boli už odstránené (napr. 
tlačivá na uzatváranie dohôd o vykonaní práce, objednávok, vysielacích príkazov na 
vykonanie zahraničných pracovných ciest, požiadaviek na vykonanie verejného 
obstarávania boli už doplnené o časť vykonávania predbežných finančných kontrol a tie 
sa aj riadne vykonávajú). Ďalšie nedostatky sa pri tejto kontrole nezistili. 

 
 



 
 
 Kontrolu vysielania zamestnancov CVTI SR na zahraničné pracovné cesty a zúčtovanie 

s tým spojených cestovných náhrad. Pri kontrole sa zistilo: neboli doložené niektoré 
cestovné správy, nezrovnalosť v dĺžkeskutočne vykonanej služobnej cesty v porovnaní s 
vysielacím príkazom, cestovné lístky za miestnu hromadnú prepravu nedostatočne 
odôvodnené; boli prijaté opatrenia na ich odstránenie. 

 
 Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní: Pri kontrole sa zistili 

tieto nedostatky: zápisnica z otvárania obálok a zápisnica z vyhodnotení ponúk nebola 
vyhotovená v súlade s § 43 ods.3 a § 43 ods. 10. Organizácia príjme opatrenia v súlade 
s novelizáciou súčasne platných právnych predpisov v tejto oblasti. 

 
 Previerku vybavovania došlých petícií a sťažností.  

 
Inventarizácie pokladne boli vykonávané v stanovených termínoch v súlade s internou 

ekonomickou smernicou. 
 

Bola vykonaná kontrolná previerka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany, hygieny a čistoty na pracoviskách. Pri previerke boli zistené drobné nedostatky a 
organizácia prijala návrhy na ich odstránenie.  
 

Správa finančnej kontroly vykonala v CVTI SR finančnú kontrolu zameranú na 
hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu za roky 1997 a 1998. V záujme odstránenia 
zistených nedostatkov organizácia prijala opatrenia, z ktorých vysporiadanie 
majetkovoprávnych vzťahov k vybudovanej kotolni v objekte VÚIS-CESTY, spol. s r. o. 
v Bratislave, je v súčasnom období v štádiu plnenia. Okresná prokuratúra Bratislava I. na 
podnet CVTI SR podala návrh na súd o vyslovenie neplatnosti prevodu majetku štátu. Táto 
určovacia žaloba už bola v r. 2004 právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Bratislave 
ukončená. Na Okresnom súde Bratislava I ešte prebieha súdne konanie o návrhu CVTI SR 
na plnenie vyplývajúce z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, t. j. na vyplatenie sumy 1 
082 717,30 Sk.  
 
4.1 Knižničný fond 
 

Knižnično-informačný fond CVTI SR je tematicky zameraný na technické odbory, 
vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied a k 31. 12. 2005 ho tvorilo 3 
522 620 k. j.. 

 
Fond sa skladá z viacerých čiastkových fondov: kníh, periodík, patentových 

dokumentov, technických noriem, firemnej literatúry, oficiálnych dokumentov EÚ, 
dokumentov OECD v printovej i elektronickej podobe. 
 
Graf č. 1 – Stav knižničného fondu k 31. 12. 2005 
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4.1.1 Knižné dokumenty 
 

Fond knižných dokumentov obsahoval 356 585 k. j. Tvoria ho domáce i zahraničné 
monografie, zborníky, učebnice, príručky, encyklopédie a slovníky. Súčasťou fondu sú aj 
povinné výtlačky nad 500 exemplárov, ktoré CVTI SR získava v zmysle zákona č. 535/2003 
Z. z. o výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. Zabezpečený je aj prístup do 
plných textov elektronických kníh Safari Tech Books Online a KNOVEL. 
 
4.1.2 Periodiká 
 

Fond periodík má 153 594 zväzkov domácich a zahraničných periodík. Slovenské 
periodiká sa dopĺňajú v úplnosti na základe práva povinného výtlačku. Fond pozostáva z: 
odborných periodík, novín, zborníkov vedeckých prác a ročeniek. Zabezpečený bol 
konzorcionálny prístup k zahraničným online periodikám vydavateľstiev databázam Springer, 
Elsevier Sciences, Kluwer, Wiley, APS a EBSCO. 
 
4.1.3 Firemné dokumenty 
 

Fond domácich a zahraničných firemných dokumentov obsahuje 38 610 k. j. Sú to 
adresáre, prospekty, katalógy, cenníky, firemná literatúra a výročné správy. Ťažisko 
akvizičnej činnosti CVTI SR v tejto oblasti v súčasnosti spočíva v získavaní slovenských 
firemných dokumentov a výročných správ slovenských firiem. 
 
4.1.4 Patentové dokumenty 
 

Fond ku koncu roku 2005 predstavoval 2 854 596 k. j. Sú to predovšetkým česko-
slovenské patenty a autorské osvedčenia do roku 1992, slovenské patenty od roku 1993, 
patentové vestníky, úžitkové vzory v printovej podobe a pod. Okrem toho sa získavajú aj 
plnotextové e-dokumenty z Európskeho patentového úradu a USA.  
 
4.1.5 Technické normy 
 

Fond technických noriem mal k 31. 12. 2005 117 052 k. j. Sú to ČSN do r. 1992, STN od 
roku 1993, ON, rakúske normy ÖNORM a ÖVE, nemecké normy DIN, normalizačné 
periodiká a pod. 
 
4.1.6 Dokumenty Európskej únie 
 

Fond tvorí 1 490 dokumentov, ktoré sa zameriavajú na problematiku európskej 
integrácie, vstupu Slovenska do EÚ, ako aj na aktuálne otázky z rôznych oblastí vedy, 
techniky, ekonomiky a pod. 



 
4.1.7 Dokumenty OECD 
 

Depozitný fond oficiálnych dokumentov OECD obsahuje základné dokumenty, 
monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady a periodiká 
v anglickom a francúzskom jazyku v počte 693 k. j., ktoré sprístupňujú informácie o činnosti, 
programe a aktivitách OECD.  
 
4.2 Doplňovanie knižničného fondu 
 

Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňovalo s dôrazom na tematický profil 
knižničného fondu, informačnú hodnotu dokumentov, aj potreby používateľov, pričom sa 
vychádzalo zo zásad doplňovania a tematického plánu doplňovania fondov CVTI SR.  

 
 
 
Do knižničného fondu CVTI SR sa v roku 2005 získalo (kúpou, povinným výtlačkom, 

výmenou a darom) celkom 426 161 k. j., z čoho bolo 5 915 neperiodických dokumentov, 3 
979 firemných dokumentov a 2 907 titulov periodík, z ktorých sa členstvom v konzorciách 
zabezpečil prístup do 1 494 titulov elektronických verzií periodík vydavateľstiev Elsevier 
Science, Springer, Kluwer a Wiley. Ďalej sa získalo 3 228 technických noriem a 410 132 
patentových dokumentov. Údaje o štruktúre knižničného fondu z hľadiska spôsobu 
nadobudnutia znázorňujú nasledujúce grafy a tabuľky: 

 
Graf č. 2 – Doplňovanie KF – knihy – rok 2005 
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Graf č. 3 – Doplňovanie KF – periodiká – rok 2005 
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Tabuľka č. 1 – Prehľad o formách získavania dokumentov v r. 2003 a 2005 
 

2003 2004 2005 2003 2004 2005  
Knihy domáce Knihy zahraničné 

Kúpa 899 725 1 027 606 663 918
PV 2 425 5 568 2 930 0 0 0
Dar 187 321 199 943 485 565
Výmena 0 0 0 402 376 276
Celkom 3 511 3 614 4 156 1 951 1 524 1 759
 
Tabuľka č. 1a 
 

2003 2004 2005 2003 2004 2005  
Periodiká domáce Periodiká zahraničné 

Kúpa 2 2 1 1 904 1 997 1 776
PV 772 812 836 0 0 0
Dar 6 13 13 311 289 245
Výmena 0 0 0 25 36 36
Celkom 780 827 850 2 240 2 322 2 057
 
 
Tabuľka č. 2 – Prehľad o formách získavania špeciálnych dokumentov 
 

2003 2004 2005 2003 2004 2005  
Firemné dokumenty Technické normy 

Povinný výtlačok 10 101 444 1 442 1 055 1 206
Dar 4 815 4 229 3 535 2 068 1 844 2 022
Celkom 4 825 4 330 3 979 3 510 2 899 3 228
 
Tabuľka č. 2a 
 

2003 2004 2005  
Patentové dokumenty 

Povinný výtlačok 1 311 809 0
Dar 0 0 410 132
Celkom 1 311 809 410 132
 

Celkom bolo v sledovanom období zakúpených 1945 neperiodických dokumentov, z 
toho bolo 1 027 k. j. domácej produkcie a 918 zahraničných, čo predstavuje nárast oproti 
predchádzajúcemu roku o 557 k. j. 

 
Prehľad o počte získaných kníh a odoberaných titulov časopisov za obdobie posledných 

troch rokov dokumentuje nasledujúca tabuľka: 
 
Tabuľka č. 3 – Počet získaných dokumentov za roky 2003 – 2005 
 

 2003 2004 2005 
Počet získaných kníh 5 462 5138 5 915 
Počet odoberaných titulov časopisov  3 020 3149 2 907 
z toho: firemných časopisov 110 98 127 

 
Predplatené boli kredity na vstup do elektronických kníh Safari TechBooks Online 

(celkom sa sprístupnilo 67 titulov) a prístup do kolekcie viac ako 700 titulov elektronických 
kníh Knovel. 
 

V roku 2005 sme zaznamenali nárast počtu povinných výtlačkov CVTI SR získalo 2 930 
neperiodických dokumentov, čo je o 362 k. j. viac ako v rovnakom období minulého roka. 
Z toho bolo 937 profilových a 1 993 neprofilových dokumentov. 
 



Formou medzinárodnej výmeny publikácií sa získalo 276 neperiodických dokumentov, 
čo predstavuje mierny pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zahraničným 
partnerom sa zaslalo 371 neperiodických i periodických dokumentov. Do výmenného fondu 
pribudlo 416 dokumentov. 
 

Naďalej sa rozvíjali aktivity v oblasti získavania profilových dokumentov darom, a to 
nielen zahraničných, ale aj slovenských. Touto formou bolo získaných 764 neperiodických 
dokumentov, čo je mierny pokles v porovnaní s minulým rokom. Z toho bolo 199 slovenských 
a 565 zahraničných. Najvýznamnejším zahraničným darom bolo 537 publikácií 
z vydavateľstva OECD a 87 zborníkov zo slovenských konferencií.  
 

Do fondu periodík sa získalo 2 907 titulov periodík, z toho 850 titulov domácich a 2 057 
zahraničných periodík. V prípade 1 592 titulov domácich i zahraničných plnotextových 
elektronických periodík ide o zabezpečenie prístupu k nim. 
 

Z celkového počtu dodaných titulov bolo kúpou získaných 1 777 titulov periodík. Z toho 
bolo 1 776 zahraničných a 1 domáce periodikum. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím 
je nižší počet e-periodík. Tento pokles je spôsobený tým, že v roku 2005 je predplatený 
prístup do 122 titulov kolekcie „Technika“ vydavateľstva Elsevier Science, a nie do úplnej 
kolekcie 1 200 titulov. 
 

Pozitívne sa vyvíjalo získavanie periodík formou povinného výtlačku. V sledovanom 
období bolo získaných formou povinného výtlačku 836 titulov domácich periodík, čo 
predstavuje nárast o 24 titulov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2004. Z toho bolo 445 
profilových, čo je nárast o 24 titulov oproti predošlému roku a 391 neprofilových periodík. 
Z celkového počtu bolo 55 domácich firemných periodík. 
 

Po niekoľkoročnej stagnácii sa úspešne rozvíjalo aj získavanie periodík výmenou. Bolo 
získaných celkom 36 zahraničných titulov. 
 

Formou daru sa získalo 258 titulov periodík, 245 titulov zahraničných (z nich je 72 titulov 
firemných periodík a 23 periodík OECD) a 13 titulov domácich periodík, z čoho je 13 
elektronických plnotextových. Okrem toho sa do fondu DK EÚ získalo 205 monografií a 84 
titulov periodík. 
 
Tabuľka č. 4 – Prehľad o pomere získaných kníh a titulov periodík k nákladom za obdobie 

rokov 2003 – 2005 
 

Knihy v knižničných jednotkách  
2003 2004 2005 

Získané k. j. tituly 1 325 1 388 1 945 
Z toho: elektron. 0 35 1 
Náklady 473 790 1 075 295 1 053 638 

 
Za pridelené finančné prostriedky bolo v roku 2005 obstaraných  1 945 domácich a 

zahraničných kníh, ako aj prístup do plných textov elektronických kníh Safari Tech Books 
Online zameraných na informačné technológie a rozsiahleho multitematického interaktívneho 
súboru plných textov elektronických kníh KNOVEL. 
 
Tabuľka č. 4a 
 

Periodiká počet titulov  
2003 2004 2005 

Získané k. j. tituly 1 906 1 999 1 777 
Z toho: elektron. 1 617 1 709 1 494 
Náklady 3 989 986 3 160 931 3 571 285 
 



V roku 2005 sa získavali patentové dokumenty a úžitkové vzory v printovej podobe, ako 
aj patentové bázy dát na CD-ROM a DVD. Celkom sa získalo 410 132 patentových 
dokumentov, pričom 553 k. j. bolo patentových spisov a 300 k. j. úžitkových vzorov 
v printovej podobe. V elektronickej podobe sa získalo 409 279 patentových dokumentov.Do  
fondu CVTI SR sa získalo 3 228 noriem, z toho 1 206 k. j. STN povinným výtlačkom a 2 022 
k. j. darom od Rakúskeho normalizačného inštitútu na nosičoch CD-ROM.  
 

Ďalej sa získalo celkom 3 979 k. j., z toho 3 107 slovenskej a 872 zahraničnej firemnej 
literatúry. Povinný výtlačok predstavoval z celkového počtu 444 dokumentov.  
 
4.3 Spracovanie knižničného fondu 
 

Knižničné jednotky získané do fondu CVTI SR sa v sledovanom období priebežne 
spracovávali s cieľom ich sprístupnenia používateľom. Záznamy z databázového systému 
CDS/ISIS a WINISIS sa priebežne konvertovali do automatizovaného knižnično-
informačného systému BIS-C. 

 
Elektronický katalóg, ktorý sa buduje z novozískaných dokumentov od r. 1985 a 

retrokonverziou na základe prírastkových zoznamov a žiadaniek obsahoval ku koncu 
sledovaného obdobia 111 719 záznamov o dokumentoch. 

 
Okrem toho sa budujú aj ďalšie špecializované elektronické katalógy: 
 

 katalóg noriem pre slovenskú národnú bibliografiu (stav: 3 278 záznamov; 705 
záznamov zaradených v sledovanom období), 

 katalóg firemných dokumentov (stav: 23 700 záznamov);  
 katalóg dokumentov OECD (stav: 693 záznamov), 
 katalóg dokumentov DK EÚ (stav: 912 záznamov), 
 katalóg sivej literatúry (stav: 855 záznamov),  
 katalóg FIRMY (8 529 záznamov), 
 zväzkový katalóg periodík (3 339 záznamov), 
 v oblasti menného spracovania sa skatalogizovalo 9 475 k. j. 

 
CVTI SR ako člen Európskej asociácie pre využívanie sivej literatúry (EAGLE - v marci 

2005 bola činnosť asociácie ukončená) vykonáva funkciu Národného strediska sivej 
literatúry. Do medzinárodnej bázy dát sivej literatúry SIGLE bolo v roku 2005 spracovaných a 
zaradených 7 záznamov. 

 
V oblasti vecnej katalogizácie sa v sledovanom roku spracovalo 7 788 k. j., z toho 60 

titulov periodík. 



 
Graf č. 4 – Spracované knihy podľa krajiny vydania 
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Graf č. 5 – Spracované knihy podľa jazykov 
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V sledovanom období sa zrealizovali odpisy z generálneho lístkového katalógu (614 

záznamov), z prírastkového zoznamu (239 záznamov) a z elektronického katalógu (113 
záznamov). 
 
4.4 Správa a ochrana knižničných fondov 
 
4.4.1 Obsahová previerka 
 

V roku 2005 sa nevykonávala obsahová previerka knižničného fondu. Pokračovalo sa 
v spracúvaní návrhov na odpísanie multiplicitných exemplárov z čiastkového fondu skrípt. Na 
odpísanie z knižničného fondu CVTI SR bolo navrhnutých 3 402 multiplicitných k. j. 
 
4.4.2 Revízia 
 

Vo zvýšenej miere sa v sledovanom období vykonávala revízia čiastkového fondu 
viazaných periodík (preverených bolo 21 497 k. j. viazaných periodík). Pokračovalo sa 
v priebežnej revízii knižného fondu (preverených bolo 26 497 k. j.) a v revízii i aktualizácii 
slovenských technických noriem (zrevidovaných a aktualizovaných bolo 3 259 k. j. STN).  

 



V knižničnom fonde v skladoch na Námestí slobody sa uskutočnila priebežná 
poriadková kontrola, ktorej cieľom bolo napraviť chyby pri manipulácii s knižničným fondom. 
Počas sledovaného obdobia bolo skontrolovaných vyše 80 000 signatúr. Fyzicky poškodené 
a opotrebované dokumenty v počte 483 k. j. boli odovzdané na opravu do knihárskej dielne 
CVTI SR a po oprave budú zaradené späť do výpožičného procesu. 

 
V súlade s vyhláškou MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, 

vyraďovaní a revízií knižničného fondu v knižniciach bolo z fondu CVTI SR v sledovanom 
období vyradených z dôvodu obsahovej zastaranosti, multiplicity a strát spôsobených 
používateľmi 5 634 k. j. Straty dokumentov sa nahradili inými titulmi. 
 
4.5 Knižnično-informačné služby 
 

K 31. 12. 2005 bolo zaregistrovaných 15 512 používateľov a realizovaných 240 770 
výpožičiek. Prehľad o jednotlivých formách výpožičiek poskytujú nasledujúce dve tabuľky: 
 
Tabuľka č. 5 – Absenčné a prezenčné výpožičky 
 
 2003 2004 2005 
Absenčné   90 955   80 034 64 009 
Prezenčné 180 480 181 807 173 336 
SPOLU 271 435 261 841 237 345 

 
Prístup k fondom sa v sledovanom období uskutočňoval prostredníctvom lístkových 

katalógov, online katalógu – OPAC a prostredníctvom internetu – Web-OPAC. Registrovaní 
používatelia mali možnosť objednávať si knižné dokumenty aj prostredníctvom elektronickej 
pošty. V sledovanom období bolo vybavených 489 požiadaviek a zrealizovaných 1 007 
výpožičiek. 
 

Okrem sprístupňovania kníh a periodík, kde bolo realizovaných 212 943 absenčných a 
prezenčných výpožičiek, sa sprístupnilo aj formou MVS a MMVS 3 425, ďalej fond 
normalizačných, patentových a firemných dokumentov zrealizoval 23 567 absenčných 
výpožičiek, z fondu dokumentov EÚ sa uskutočnilo 382 prezenčných výpožičiek a OECD 
453.  

 
Klesajúci počet výpožičiek sa zaznamenal najmä pri absenčných výpožičkách. Viac ako 

50 % našich používateľov tvoria vysokoškolskí študenti, ktorí menia svoje študijné metódy 
(študujú čoraz častejšie iba z rozmnožených textov prednášok od vyučujúcich). Ďalším 
významným a dlhodobo pretrvávajúcim dôvodom je nižší počet exemplárov jednotlivých 
titulov, lebo viac nemôžeme z finančných dôvodov zakúpiť. Z roka na rok zaznamenávame aj 
nižší počet vydávaných titulov študijnej literatúry.  

 
Prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb bolo uskutočnených 3 425 

výpožičiek primárnych prameňov alebo kópií (tabuľka č. 6), čo predstavuje v porovnaní s 
rokom 2004 mierny pokles. 
 
Tabuľka č. 6 – Výpožičky MVS a MMVS 
 
 2003 2004 2005 
MVS 1 601 1 486 1 263
MMVS 1 599 2 121 2 162
SPOLU 3 200 3 607 3 425
 



Tabuľka č. 7 – Aktívna a pasívna medziknižničná služba  
 
 Knihy Periodiká 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
MVS iným knižniciam 1 429 1 347 1 054 135 101     169
MVS z iných knižníc 25 22 27 12 16 13
MMVS iným knižniciam 1 0 0 8 3 8
MMVS z iných knižníc 369 340 320 752 1 122 1 387
Služba SUBITO 0 0 0 469 656 447
SPOLU 1 824 1 709 1 401 1 376 1 898 2 024
 
Tabuľka č. 8 – Štatistika MMVS z iných knižníc  
 

Štát počet dokumentov 
 2003 2004 2005 
Nemecko 1 338 1 978 1 902 
Holandsko 11 11 5 
Švédsko 82 24 4 
Švajčiarsko 5 3 91 
Fínsko 12 3 0 
Veľká Británia 18 31 9 
Nórsko 3 1 1 
Rakúsko 16 10 25 
Rusko 10 3 5 
Belgicko 1 0 0 
Dánsko 3 0 2 
Taliansko 0 3 0 
Poľsko 7 0 3 
Španielsko 1 0 0 
Francúzsko 9 6 1 
Maďarsko 5 6 3 
Austrália 5 1 0 
USA 0 1 0 
Ukrajina 0 0 1 
Česká republika 63 37 98 
Ostatné (Slovinsko, Chorvátsko, Litva atď.) 1 0 4 

 
Používatelia CVTI SR mali k dispozícií celkom 16 internetových pracovísk (VIP) v 

študovniach CVTI SR. Online prístup do databáz a do plných textov periodík vydavateľstiev 
Elsevier, Springer, Kluwer, Wiley, APS, EBSCO, Engineering Village 2, ISI Web of 
Knowledge a Scopus využilo 203 používateľov. Zaznamenal sa záujem o 381 titulov 
periodík, z ktorých si používatelia vyhľadali 1 015 článkov a skopírovali 120 strán textu, 
pričom väčšia časť zaslaných textov bola sprostredkovaná e- mailom.  

 
Celkovo (podľa údajov od producentov databáz) bolo z  CVTI SR k 31. decembru 2005 

zaznamenaných 7 239 vstupov do sprístupňovaných databáz a celkovo bolo zadaných 22 
494 dotazov. Najviac prístupov – 1 565 – vykazuje služba ScienceDirect, Springer – 1238, 
Safari TechBooks Online – 1 186, Knovel – 957. Najviac dotazov vykazuje EBSCO – 7 000, 
služba Safari TechBooks Online – 4 738 a služba ScienceDirect – 4 248. 

 
Prostredníctvom VIP sa používateľom sprístupňovali elektronické knihy služby Safari 

TechBooks Online. V dostupnej kolekcii – 67 titulov s problematikou informačných 
technológií – celkový počet zaznamenaných dotazov činil 4 738.  

 
Od roku 2005 sa sprístupňuje aj ďalšia kolekcia plnotextových elektronických kníh – 

Knovel. Podľa dostupných štatistických údajov v sledovanom období sa zaznamenalo 
celkom 957 vstupov.  

 



Tabuľka č. 9 – Počet návštevníkov študovní 
 
 2003 2004 2005 
všeobecnej študovne 22 904 29 150 29 117 
študovne periodík 19 485 19 165 18 988 
študovne noriem, patentov, fir. lit. 1 869 1 675 1 455 
študovne dokumentov OECD 67 59 45 
študovne dokumentov EÚ 264 286 198 
Počet návštevníkov študovní spolu 44 589 50 335 49 803 
 

Prehľad o návštevnosti verejných internetových pracovísk v jednotlivých študovniach 
CVTI SR: 

 
Tabuľka č. 10 – Návštevnosť verejných internetových pracovísk 
 
 2003 2004 2005 
všeobecná študovňa 12 804 18 158 18 073 
študovňa periodík 7 588 6 754 6 173 
študovňa OPOI 1 825 1 991 2 022 
Počet používateľov spolu 22 217 26 903 26 248 
 

Konzultačná služba poskytla za sledované obdobie 68 123 odborných konzultácií 
(osobne, telefonicky, písomne a elektronickou poštou).  

 
V sledovanom období bolo pre používateľov vyhotovených 67 225 strán kópií 

dokumentov v súlade s autorským zákonom.  
 

4.5.1 Elektronické dodávanie dokumentov 
 

Zahraničná služba SUBITO Library Service (združenie prevažne nemeckých knižníc) 
poskytujúca elektronické kópie časopiseckých článkov sa využívala ako jedna z foriem 
služby MMVS. Používateľské poplatky za službu SUBITO plne pokrývali vynaložené náklady. 
Prehľad o využívaní služby dokumentuje tabuľka č. 11. V rámci služby „Aktuálne obsahy 
periodík“ sa v sledovanom období poskytlo už len pre 1 používateľa 69 obsahov z 10 
periodík a dodalo sa 91 strán kópií.  
 
Tabuľka č. 11 – Prehľad o elektronickom dodávaní dokumentov 
 

Počet článkov Počet strán  
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

SUBITO 469 656 447 4 535 6 620 4 132
 
4.6 Informačné služby 
 

Ťažisko informačných služieb spočívalo v spracovávaní jednorazových rešerší podľa 
požiadaviek používateľov s využitím online databáz a informačných zdrojov prístupných v 
prostredí internetu a v poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti. 
 

V priebehu roku 2005 sa portfólio sprístupňovaných zdrojov rozšírilo o najväčšiu svetovú 
informačnú databázu Scopus, ktorá okrem iného obsahuje citácie článkov z viac ako 14 000 
titulov recenzovaných periodík od 4 000 vydavateľov, ako aj o službu ScholarSFX, ktorú 
CVTI SR sprístupnilo ako prvú v SR a ktorá umožňuje z výsledkov vyhľadávania 
realizovaného vo vyhľadávači GoogleScholar priamo vstupovať do plných textov časopisov 
a kníh obstarávaných CVTI SR.  
 



Pri spracovávaní rešerší sa využívali nasledujúce zdroje: 
 
 najvýznamnejšie svetové databázové centrá DIALOG (USA), STN International (SRN), v 

ktorých je k dispozícii asi 900 informačných databáz pokrývajúcich prakticky všetky 
oblasti vedy, techniky a hospodárstva; 

 
 CD-ROM/DVD databázy: 

 
 Espace-Access: anotácie zverejnených európskych a medzinárodných patentových 

prihlášok, 
 Espace-Access-EP-B: bibliografické údaje udelených európskych patentov, 
 Espace-Bulletin: anotácie a údaje na právny stav asi 840 000 európskych 

patentových prihlášok a viac ako 300 000 udelených patentov,  
 Espace-EP-A: plné texty európskych patentových prihlášok, 
 Espace-EP-B: plné texty udelených európskych patentov, 
 Espace-First: titulné strany s obrázkami európskych a medzinárodných patentových 

prihlášok, 
 Espace-Legal: obsahuje rozhodnutia sťažnostného senátu, zoznam patentových 

zástupcov, zbierku zákonov atď., 
 Espace-Preces: plné texty patentových dokumentov z Bulharska, Československa, 

ČR, Maďarska, Poľska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a SR, 
 Espace-Preces Access: bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej 

a východnej Európy s možnosťou rešeršovania v anglickom jazyku a v jazyku 
daného dokumentu, 

 Espace-World: plné texty zverejnených medzinárodných patentových prihlášok – 
PCT, 

 JASPI: Jednotný automatizovaný systém právnych informácií, 
 Official Journal of the EPO: Vestník EPÚ obsahuje plné texty článkov v troch 

jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom), od januára 1978 do decembra 
2001 v PDF formáte s možnosťou rešeršovania, 

 Patent Abstracts of Japan: bibliografické údaje a anotácie japonských zverejnených 
patentových prihlášok v anglickom jazyku, 

 Zoznam STN: obsahuje platné a zrušené technické normy; 
 
 internetové databázy a informačné zdroje a služby: 

 
 InsideWeb, 
 Firemní monitor ČR a SR, 
 databázy EBSCO, 
 databáza Ei Compendex (súčasť portálu EiVillage2), 
 ScienceDirect, 
 Scopus, 
 Springer-Link,  
 ISI Web of Knowledge, 
 Safari TechBooks, 
 Source OECD, 
 Knovel, 
 Willey Interscience, 
 vybrané voľne dostupné informačné zdroje korešpondujúce s tematickým profilom 

CVTI SR, zahrnuté v budovanom navigačnom systéme SciTech navigátor. 
Okrem toho sa ako doplnok používateľom poskytovali aj priebežné rešerše 

spracovávané v dohodnutých intervaloch z prírastkov databáz. 
 

V priebehu uvedeného obdobia sa vyhotovilo celkom 322 jednorazových rešerší. 
. 



Tabuľka č. 12 – Prehľad o spracovaných rešeršiach 
 
 2002 2003 2004 2005 
Databázové centrá 44 43 39 4 
Bázy dáta na CD-ROM 14 12 7 1 
Internetové zdroje a bázy dát 209 142 198 205 
Klasické rešerše 11 6 4 11 
Bázy dát via internet 33 94 122 101 
Spolu 311 297 370 322 
 

Celkový počet spracovaných informačných prieskumov sa v porovnaní s rokom 2004 
mierne znížil (- 14 %). Pretrváva pokles záujmu o databázové centrá (finančná náročnosť, 
zvýšená dostupnosť iných komerčných zdrojov získavaných konzorciálnym spôsobom, 
nárast zdrojov typu „open acces“) a tiež o databázu InsideWeb. Zaznamenal sa však rastúci 
záujem o internetové zdroje.  

 
Z konzorciálnych zdrojov sa najviac využívali Engineering Village2, Scopus, 

ScienceDirect, ISI Web of Knowledge a EBSCO. Používatelia ocenili predovšetkým 
prepojenie informačných záznamov na plné texty dokumentov, ďalej retrospektívu a objem 
databáz.  

 
V hodnotenom období sa pokračovalo aj v mapovaní a výbere informačných zdrojov a 

databáz voľne dostupných v prostredí internetu pre navigačný systém – SciTech navigátor, 
ktorý bol ako súčasť nového webového sídla CVTI SR v decembri 2005 sprístupnený 
verejnosti. SciTech navigátor je realizovaný formou e-katalógu a k 31. decembru 2005 
obsahoval 440 anotovaných záznamov. Systém je členený na 27 tematických skupín, pričom 
najväčšie zastúpenie má v súčasnosti biochémia (12 %), chémia (10 %) a počítačové vedy 
(7 %). Z hľadiska typu informačného zdroja je najviac špecializovaných vyhľadávačov (32 
%), portálov (20 %) a databáz (15 %). Až 49 % všetkých zahrnutých zdrojov poskytuje 
plnotextové informácie. Používatelia oceňujú najmä navigáciu k zdrojom typu „open acces“. 

 
S rozvojom decentralizovaných foriem prístupu k informačným zdrojom sa zaznamenal 

zo strany používateľov aj zvýšený záujem o odborné konzultácie a o poradenstvo. 
 

4.7 Európske dokumentačné a informačné stredisko EDIS 
 

Aktivity EDIS-u, v rámci ktorého na základe štatútu udeleného Európskou komisiou 
pôsobí Depozitná knižnica EÚ, sa orientovali hlavne na získavanie, spracovávanie, 
sprístupňovanie a uchovávanie dokumentov z oblasti európskej integrácie, ktoré 
korešpondujú s tematickým profilom CVTI SR, ako aj dokumentov Depozitnej knižnice EÚ. 
 

Do depozitného fondu sa získalo 205 monografií (celkom je vo fonde 912 monografií) a 
84 titulov periodík. Okrem toho sa z verejného internetového pracoviska študovne DK EÚ 
naďalej online sprístupňovali ďalšie internetové zdroje a e-knižnica. 
 

Pokračovalo sa vo vytváraní elektronického katalógu dokumentov vo fonde EDIS, ktorý 
bol používateľom k dispozícii aj na webovom sídle CVTI SR. V súvislosti s pripravovaným 
prechodom na nový KIS, ako aj z dôvodu neaktuálnosti bolo v priebehu 4. štvrťroka 2005 
z fondu vyradených 2 098 knižničných jednotiek. Počet záznamov v katalógu EDIS sa k 31. 
decembru 2005 znížil na 2 897 záznamov. 
 

Internetový portál – Euro:i:portál (EIP) – naďalej umožňoval používateľom internetu 
efektívny prístup k najvýznamnejším internetovým informačným zdrojom o EÚ, do 
elektronickej knižnice, ako aj na stránky Depozitnej knižnice EÚ, periodika EURO-INFO a aj 
k e-referenčnej službe. V priebehu 1. štvrťroka 2005 boli ukončené práce súvisiace 
s implementáciou systému na správu webu (Romboid) pre internetový portál EIP. Inovovaný 
portál bol sprístupnený verejnosti 1. marca 2005.  



Pokračovalo sa v poskytovaní elektronickej referenčnej služby „Čo chcem vedieť o 
Európskej únii“. Záujemcom umožňuje prostredníctvom e-pošty dávať otázky a získavať na 
ne odpovede. Pri vypracovaní odpovedí sa využíva fond strediska, dostupné databázy EÚ a 
ďalšie internetové zdroje, prípadne konzultácie s externými expertmi. V sledovanom období 
bolo vypracovaných 282 odpovedí na aktuálne otázky týkajúce sa EÚ (celkovo, od začiatku 
fungovania služby, 831 odpovedí). Z otázok a odpovedí sa buduje archív, ktorý je k dispozícii 
na stránkach služby. 
 

Naďalej sa budovala elektronická knižnica, pričom v priebehu 1. štvrťroka 2005 ťažisko 
prác, okrem vyhľadávania, vyhodnocovania a doplňovania elektronických dokumentov a 
liniek na relevantné internetové informačné zdroje, spočívalo hlavne v prenose e-knižnice do 
prostredia systému Romboid. V rámci toho bola komplexne preverená funkčnosť 
navigačných liniek, realizované čiastkové úpravy štruktúr a implementované katalógové 
funkcionality systému. Ku koncu sledovaného obdobia e-knižnica obsahovala celkom 1 316 
e-dokumentov (59 neaktuálnych dokumentov bolo vyradených) a 467 navigačných liniek na 
externé internetové zdroje (vrátane 102 titulov e-periodík). Elektronické dokumenty e-
knižnice sa katalogizovali a sú súčasťou elektronického katalógu dokumentov. Zo záznamov 
katalógu možno priamo vstupovať do príslušných elektronických dokumentov. 
 

Pokračovalo sa vo vydávaní e-periodika EURO-INFO, ktoré vyšlo 12-krát a je dostupné 
prostredníctvom internetového portálu Euro:i:portál 

 
Za sledované obdobie navštívilo študovňu DK EÚ 198 používateľov, ktorým bolo 

poskytnutých 382 prezenčných výpožičiek. Záujemcom o problematiku EÚ bolo poskytnutých 
1 396 faktografických informácií. V rámci konzultačnej služby bolo poskytnutých 673 
informácií. 
 

V priebehu 3. – 4. štvrťroka 2005 prebiehali prípravné a analytické práce súvisiace 
s implementáciou nového knižnično-informačného systému Daimon na vybrané agendy 
EDIS-u. 
 
4.8 Depozitná knižnica OECD 
 

Aktivity DK OECD boli zamerané najmä na získavanie, spracovávanie, sprístupňovanie 
a budovanie fondu dokumentov OECD. Na základe rozhodnutia Stálej misie SR pri OECD v 
Paríži sa získavajú 2 exempláre (1 depozitný a 1 z kvóty určenej pre SR). 
 

Pokračovalo sa v budovaní elektronického katalógu dokumentov OECD, ktorý obsahuje 
3 000 záznamov. Najaktuálnejšie informácie sa získavajú z online databázy Source OECD, 
ktorú využili používatelia 109-krát. 
 

Fond dokumentov OECD ku koncu sledovaného obdobia tvorí 4 258 k. j., z toho 
depozitný fond predstavuje 693 titulov. Fond periodík vydávaných OECD obsahuje 23 titulov. 
Záznamy o dokumentoch sa sprístupňujú cez verejný online katalóg (OPAC), 
prostredníctvom e-katalógu a internetu. Z fondu dokumentov DK OECD sa prezenčne 
požičalo 45 používateľom 453 dokumentov, z toho 366 k. j. monografií a 87 titulov periodík. 
Pravidelne sa aktualizovali webové stránky DK OECD a zároveň sa pracovalo na ich 
prenose do systému Romboid. 
 
 
4.9 Stredisko patentových informácií 
 

Stredisko patentových informácií – PATLIB (PATent LIBraries) – dostáva ako súčasť 
siete stredísk EPÚ zdarma plné texty európskych zverejnených patentových prihlášok, 
európskych udelených patentov, zverejnených medzinárodných prihlášok a rešeršné 
databázy na nosičoch CD-ROM a DVD, vestníky a iné dokumenty. 



 
Súčasťou strediska je aj kontaktné miesto Úradu priemyselného vlastníctva, ktoré 

poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany technických 
riešení, vynálezov, označení tovarov a dizajnov v Slovenskej republike. Pravidelne sa 
aktualizovala webová prezentácia strediska a príručná knižnica z oblasti 
priemyselnoprávnych informácií strediska. 

 
Aktivity strediska sa sústredili na získavanie, sprístupňovanie a budovanie fondov 

patentových dokumentov a úžitkových vzorov a poskytovanie informačných a rešeršných 
služieb z patentových databáz na nosičoch CD-ROM/DVD a z prostredia internetu. 
Priebežne sa mapovali a vyhodnocovali patentové informačné zdroje a databázy z prostredia 
internetu a aktualizovali sa webové stránky.  
 

V sledovanom období poskytovalo stredisko služby v oblasti patentových, známkových a 
ostatných priemyselnoprávnych informácií. Študovňu strediska navštívilo 158 používateľov, 
ktorí prezenčne preštudovali 9 162 patentových dokumentov, z toho 32 elektronických a 
poskytnutých bolo aj 618 odborných konzultácií. 
 
4.10 Informačné služby priemyselných a biznis informácií – IBIS 
 

Pozornosť sa aj naďalej venovala pravidelnej aktualizácii obsahu webových stránok 
zameraných na oblasť priemyselných a biznis informácií. V rámci toho sa priebežne 
mapovali a selektovali relevantné internetové zdroje. Pokračovalo sa v budovaní 
elektronickej knižnice pre podnikateľskú verejnosť. Naďalej sa vydávala e-verzia časopisu 
zameraného na informačné zabezpečenie malých a stredných podnikateľov e-MONITOR, 
ktorý je dostupný na webovom sídle CVTI SR. V priebehu sledovaného obdobia bolo 
vydaných šesť čísiel. V sledovanom období sa zároveň pracovalo na prenose webovej 
prezentácie do prostredia systému Romboid. 
 
4.11 Špecializované činnosti 
 
4.11.1 Prevádzka počítačových systémov a sietí 

 
Koncom roka 2005 sa v CVTI SR používalo celkom 180 osobných počítačov a 16 

serverov zapojených v troch navzájom prepojených sieťach (siete v objektoch na Námestí 
slobody a Drieňovej ul. sú prepojené cez mikrovlnné zariadenie, medzi Námestím slobody a 
objektom na Jozefskej ul. je optický kábel). Mikrovlnné prepojenie bolo skvalitnené koncom 
roka, čím sa disponibilná kapacita prenosu zvýšila z 512 kbs na 1 Mbs. Koncom roka sa tiež 
vyradilo väčšie množstvo morálne i fyzicky zastaranej výpočtovej techniky. 
 

Vážnejšie technické poruchy na serveroch sa nevyskytli. Isté problémy v 2. štvrťroku 
nastali len v súvislosti s implementáciou systému Romboid a so sprevádzkovaním sídiel 
edis.sk, cvtisr.sk a transformáciou sídla infolib.sk na nových Linux serveroch. V priebehu 
roku sa zároveň zmenil systém správy Linux serverov (outsourcing), čo ich správu skvalitnilo 
a zároveň zlacnilo a zrealizovala sa antispamová ochrana. Okrem toho sa v rámci prípravy 
na implementáciu nového knižničného systému začalo s prácami na racionalizácii IT 
infraštruktúry s cieľom znížiť náročnosť správy, najmä kumuláciou doteraz oddelených 
funkcií poštových služieb, DNS servera, proxy servera a firewalu. V záujme zvýšenia 
spoľahlivosti a bezpečnosti webových serverov sa v sledovanom období prikročilo tiež k 
implementácii klastrovacieho systému na dva identické Linux servery umiestnené v objekte 
na Námestí slobody. Vo vysokom  štádiu pripravenosti je aj spustenie systému EZproxy, 
ktorý prostredníctvom internetu umožní oprávneným používateľom prístup do licencovaných 
e-zdrojov, databáz a služieb.  
 



Nový knižničný systém 
 
Mimoriadna pozornosť sa venovala príprave verejných súťaží na obstaranie výpočtovej 

techniky (najmä serverov) a osobitne nového knižničného systému, pričom koncom júna boli 
obe súťaže úspešne uzavreté. Začiatkom júla bola podpísaná zmluva o dodávke systému 
DAIMON od firmy SEFIRA a boli dodané 2 servery a 32 pracovných staníc určených pre 
prevádzku nového KIS. V mesiaci september bola nainštalovaná základná verzia systému 
a následne sa realizovalo školenie pracovníkov, konverzie dát a lokalizácia systému. Projekt 
implementácie dospel koncom roka do štádia, ktoré umožnilo uviesť do nábehovej prevádzky 
kľúčové moduly – výpožičný systém, katalogizácia, akvizícia a OPAC – systému DAIMON už 
začiatkom roka 2006.  
 
Webové sídla 

 
Koncom roka koncepčne, obsahovo a funkčne inovované webové sídlo CVTI SR bolo po 

prenesení do systému na správu webu Romboid sprístupnené verejnosti. Implementácia 
systému Romboid umožnila kvalitatívne lepší spôsob tvorby a využívania webového sídla 
CVTI SR, ako aj racionalizáciu jeho štruktúry a rozsahu. S týmto súvisí aj zmena vo 
vykazovanom počte prístupov na webové stránky, keďže nový systém umožnil vylúčiť 
započítavanie duplicitných prístupov. Počet externých vstupov na stránky CVTI SR k 31. 
decembru 2005 dosiahol 613 238 a rozsah webového sídla činil asi 80,5 MB.  

 
V priebehu 1. štvrťroka boli ukončené práce súvisiace s implementáciou systému 

Romboid pre internetový portál Euro:i:portál. Inovovaný portál bol sprístupnený verejnosti 1. 
marca 2005.  V hodnotenom období sa zaznamenalo takmer 39 000 prístupov. 

 
Zabezpečovalo sa tiež pravidelné aktualizovanie a dopĺňanie informácií na webových 

stránkach intranetu a prevádzka celoslovenského portálu infolib.sk – tiež s využitím systému 
Romboid. 

 
4.11.2 Metodická činnosť, vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov a 

edičná činnosť 
 

Aktivity v tejto oblasti sa v sledovanom období zameriavali hlavne na spoluprácu so 
Slovenskou národnou knižnicou, vedeckými knižnicami, technickými knižnicami a 
informačnými pracoviskami, ďalšie vzdelávanie a rekvalifikáciu knižničných a informačných 
pracovníkov a edičnú činnosť. Okrem metodickej pomoci formou poskytovania konzultačnej 
a poradenskej služby technickým knižniciam sa táto činnosť venovala aj zberu, analýze a 
spracovaniu štatistických údajov o nich. Za hodnotené obdobie bol spracovaný a 
vyhodnotený štatistický výkaz o činnosti technických knižníc a informačných stredísk SR za 
rok 2005, bola aktualizovaná databáza o nich a aktualizovaný elektronický adresár knižníc 
sprístupnený na internete. Na internete bola sprístupnená aj Správa o stave a činnosti 
technických knižníc a informačných stredísk v SR za rok 2004- 

 
V rámci ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov sa pripravilo a 

zrealizovalo v sledovanom období spolu 23 vzdelávacích akcií, čo je o 5 viac ako v roku 
2004. Absolvovalo ich 300 účastníkov.  
 

Pracovisko organizačne zabezpečilo aj odbornú prax 2 študentom Školy knihovníckych 
a informačných štúdií. 

 
V rámci edičnej činnosti bolo redakčne spracovaných a vydaných 26 čísiel zo 4 titulov 

periodických publikácií (ITlib; Bulletin SAK; e-periodiká EURO-INFO a e-Monitor), 3 tituly 
neperiodických publikácií (zborníky, odborné knihovnícke príručky, adresáre ap.), letáky o 
činnosti a službách CVTI SR. Odborné periodikum ITlib. Informačné technológie a knižnice si 



i v sledovanom období udržalo záujem odbornej verejnosti, o čom svedčí aj stabilný záujem 
o jeho odber. 

 
4.11.3 Spolupráca 
 

Aj v roku 2005 CVTI SR pokračovalo v spolupráci s mnohými knižnicami a informačnými 
pracoviskami doma i v zahraničí. Na domácej pôde to bola predovšetkým spolupráca so 
Slovenskou národnou knižnicou, vedeckými knižnicami, akademickými knižnicami 
technického zamerania, ale najmä technickými knižnicami, pre ktoré plní úlohu metodického 
pracoviska. Pokračovalo sa aj v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc, Spolkom 
slovenských knihovníkov, Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK, s Úradom 
priemyselného vlastníctva a Slovenským ústavom technickej normalizácie. 

 
V spolupráci so SÚTN pokračovala činnosť Technickej komisie 69 pre oblasť 

terminológie, informácií a dokumentácie. Do sústavy STN boli prevzaté 2 ISO normy. 
Pripravila a realizovala sa aj previerka STN z oblasti informácií a dokumentácie a priebežne 
sa aktualizuje zoznam platných STN z tejto oblasti, ktorý je dostupný na webovom sídle 
CVTI SR i Slovenskej národnej knižnice. 

 
V rámci spolupráce s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (UKB) sa pokračuje 

v kooperatívnom budovaní súborného online katalógu periodík, ktorého správcom je UKB. V 
hodnotenom období bolo zaktualizovaných 644 záznamov o tituloch periodík vo fonde CVTI 
SR. Ďalej sa pokračovalo v zasielaní záznamov o zahraničných knihách do celoštátnej 
evidencie zahraničnej literatúry (CEZL) – 986 záznamov. Pre registrujúcu národnú 
bibliografiu sa tvorila báza slovenských noriem, ktorá obsahuje 3278 záznamov. 

 
CVTI SR sa zapojilo do medzinárodného projektu organizovaného Universitätsbibliothek 

Regensburg (NSR) a stalo sa členskou knižnicou Elektronische Zeitschriften Bibliothek 
(EZB), v rámci ktorého sa podieľa na budovaní centrálnej databázy licencovaných a voľne 
prístupných plnotextových elektronických časopisov 
 

CVTI SR naďalej pôsobilo ako distribútor systému CDS/ISIS z produkcie UNESCO. 
 
V rámci medzinárodnej spolupráce malo CVTI SR najintenzívnejšie kontakty s 

knižnicami v Českej republike – so Státní technickou knihovnou v Prahe a Moravskou 
zemskou knihovnou v Brne, s vydavateľom časopisu IKAROS. 

 
4.11.4 Členstvo 
 

CVTI SR je členom nasledujúcich knižničných a informačných organizácií a združení: 
 
 LIBER – Ligue des Bibliothéques Européenes de Recherche (pozn. v marci 2005 bola 

činnosť asociácie ukončená), 
 IATUL – International Association of Technological University Libraries, 
 EAGLE – European Association for Grey Literature, 
 SAK – Slovenská asociácia knižníc, 
 SSK – Spolok slovenských knihovníkov. 

 
4.11.5 Prekladateľské služby 
 

Za rok 2005 sa sprostredkovalo vyhotovenie 30 prekladov v rozsahu 255 normostrán.  



 
4.11.6 Propagačná činnosť 
 

Pozornosť sa venovala propagácii vybraných činností a služieb CVTI SR v periodikách, 
ale aj prostredníctvom propagačných letákov i príspevkov na rôznych odborných podujatiach 
(Týždeň slovenských knižníc), ako aj na webovom sídle CVTI SR a portáli InfoLib. 

 
Akcie v rámci Týždňa slovenských knižníc (ďalej TSK) v apríli 2005: 

 
 seminár „Európsky informačný priestor“ (Činnosť a informačné služby DK OECD 

a strediska PATLIB; Elektronické informačné služby o EÚ; inovovaný Euro:i:portál), 
 odpustenie sankčných poplatkov čitateľom, 
 prezentácia plnotextových e-zdrojov v študovniach CVTI SR. 

 
Na Medzinárodný knižnom veľtrhu Bibliotéka, ktorý prebiehal v novembri 2005, boli 

v expozícii CVTI SR prezentované vybrané činnosti a služby, ako aj obchodná kancelária 
Úradu pre publikácie EÚ (ÚP EÚ). Takmer súbežne s touto akciou prebiehal Európsky 
týždeň vedy (ETV), do ktorého sa CVTI SR aktívne zapojilo prostredníctvom seminára „Veda 
– výskum – inovácie“. 
 

V rámci ústrednej akcie ETV ,konferencie „Veda – spoločnosť – médiá“, CVTI SR 
pripravilo propagačný stánok v mieste konania konferencie, kde boli predstavené inovované 
činnosti a služby dostupné na internete, ďalej prezentácia DK EÚ a OECD, strediska 
PATLIB, ako aj ÚP-EÚ. 
 
Okrem toho sa vybrané činnosti a služby CVTI SR propagovali aj ďalšími formami: 

 
 priebežná distribúcia propagačných letákov o činnosti a službách, 
 exkurzie s odborným výkladom pre študentov stredných škôl s cieľom podať prehľad o 

fondoch a službách CVTI SR; uskutočnilo sa 40 exkurzií pre  602 študentov stredných 
škôl, 

 publikovanie príspevkov v odborných periodikách (Euro:i:portál  v periodiku ITlib; 
webové sídlo veda-technika.sk v periodikách ITlib a Academia). 

 
4.11.7 Distribučná činnosť obchodnej kancelárie vydavateľstva EÚ a CDS/ISIS 
 

Obchodná kancelária vydavateľstva EÚ 
 

Na základe zmluvy, platnej od 1. januára 2005, sa pokračovalo v plnení úloh 
spočívajúcich hlavne v predaji a distribúcii produktov vydavateľstva. Obchodná kancelária 
Úradu pre publikácie EÚ poskytovala služby nielen klientom zo Slovenskej republiky, ale aj 
zo zahraničia (ČR, Rakúsko). 
 

Mimoriadna pozornosť bola naďalej venovaná propagácii Úradného vestníka EÚ 
a mimoriadneho vydania Úradného vestníka EÚ – Acquis Communautaire. Okrem toho bolo 
v sledovanom období rozoslaných 7 500 exemplárov vydavateľských katalógov, asi 2 500 
letákov k jednotlivým vydaniam, 450 exemplárov periodika Publications News a 600 
propagačných letákov o obchodnej kancelárii vydavateľstva EÚ v CVTI SR. Informácie 
o novinkách vydavateľstva boli pravidelne uvádzané na webovom sídle CVTI SR a zasielané 
ako poštou, tak aj na dostupné e-mailové adresy klientov. Celkový počet klientov obchodnej 
kancelárie činil 799. Pre klientov zo SR, ČR a Rakúska sa v priebehu roka 2005 zabezpečili 
dodávky 549 titulov periodík a 6 704 dokumentov Úradu pre publikácie, z toho 136 kníh. 

 
 V poslednom štvrťroku neboli obnovené objednávky na 107 výtlačkov časopisov 

predovšetkým pre nedostatok finančných prostriedkov. Medziročný pokles počtu predaných 
periodík, predovšetkým klientom z ČR, je spôsobený aj vznikom ďalších dvoch obchodných 



kancelárií vydavateľstva Úradu pre publikácie v ČR a jednej v SR, ako aj internetovou 
službou eu-bookshop. Záujem slovenských klientov o monografie je napriek propagácii 
pomerne nízky. V záujme podpory predaja monografií CVTI SR poskytuje od novembra 2005 
zľavu na monografie vo výške 20 % z katalógovej ceny. Dosah tejto ponuky bude však 
možné zhodnotiť až na konci roka 2006. 

 
 
Systém CDS/ISIS 

 
Aktivity CVTI SR ako distribútora systému CDS ISIS pozostávali zo školiacej, 

prednáškovej, konzultačnej a publikačnej činnosti pre používateľov a záujemcov o systém. 
Bola vydaná používateľská príručka k najnovšej verzii WinISIS 1.5.3 a poskytnutých 10 
nových licencií.  



5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 

Rozbor finančného hospodárenia za rok 2005 
 

Ministerstvo školstva SR listom zn. CD-2005-1001/1836-1:5. zo dňa 21. januára 2005 
stanovilo CVTI SR záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2005 – bežné výdavky v čiastke 43 
151 tis. Sk a kapitálové výdavky v čiastke 40 049 tis.Sk, v programovej štruktúre: Program 
06K – Národný program rozvoja vedy a techniky; Podprogram 06K 02 – Koordinácia 
prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky.  
 

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 16946/2005-413 zo 
dňa 14. júna 2005 vykonalo MŠ listom CD-2005 15893/18878 1:05 rozpočtové opatrenie, 
čím sa zvyšujú záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2005 o 656 tis. Sk, z toho na mzdové 
náklady  bez OON 486 tis. Sk a na zákonné poistné 170 tis. Sk. 
 

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva školstva SR č. CD-2005 21651/34208-
2:05 sa znížili záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2005 o 502 tis. Sk, z toho mzdové 
náklady bez OON o 372 tis. a zákonné poistné o 130 tis. Sk. 
 

Delimitačným protokolom sa riešila delimitácia 10 funkčných miest od 15. októbra 2005 
medzi CVTI SR a APVV. V priebehu vykazovaného obdobia poukázal zriaďovateľ organizácii 
bežný transfer v čiastke 43 305 tis. Sk.  

 
Celkovo bolo k 31. decembru 2005 zriaďovateľom poukázaných 100 % celkového 

ročného upraveného rozpočtu organizácie. 
 
ČERPANIE PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  

 
Tabuľka č. 13   
                               v tis. Sk 

Schvál. rozp. 2005 Uprav. rozp. 2005 Skutočnosť 31.12.2005
ć.    
r. Ukazovateľ 

celkom 
z toho 

financov. 
transferom

celkom 
z toho 

financov. 
transferom 

celkom 
z toho 

financov. 
transferom

1 Výnosy z hlavnej činnosti PO   47151 43 151 47 305 43 305 52 468 43 305
2 Z toho: - prevádzkové dotácie (691) 43 151 43 151 43 305 43 305 43 305 43 305

3   - tržby za pred. vl. výrobky (601, 2, 4) 4 000 0 4 000 0 9 163 0

4   - iné ostatné výnosy (64) 0 0 0 0 0 0

5   - tržby z predaja NaHIM (651) 0 0 0 0 0 0

6 Náklady na hlavnú činnosť PO   47 151 43 151 47 305 43 305 51 254 43 305

7 Z toho: - spotrebované nákupy (50) 8 989 7 598 11 781 7 781 12 071 8 348

8   z toho: spotreba materiálu (501) 6 998 5 698 10 246 6 246 10 599 6 246

9   - služby (51) 5 241 5 241 5 200 5 200 4 609 4 609

10   - osobné náklady (52) (52) 29 890 29 890 29 939 29 939 31 559 29 939

11   z toho: - mzdové  (521) 21 211 21 211 21 310 21 310 22 611 21 310

12     z toho:  OON   270 270 255 255 258 258

13     - poistné fondy (524) 7 319 7 319 7 359 7 359 7 685 7 359

14     -sociálne náklady (527) 1 360 1 360 1 270 1 270 1 262 1 262

15   - dane a poplatky (53) 282 282 249 249 266 266

16   - ostatné náklady (54) 140 140 136 136 143 143

270   - odpisy, pred. majetok, ... (55) 2 700 0 0 0 2 606 0

18 Hospodársky výsledok (r. 1 - r. 6) 1 214



Hospodársky výsledok 
 

Hospodársky výsledok za sledované obdobie predstavuje zisk v čiastke 1 214 tis. Sk, 
v budúcom období bude použitý na pokrytie straty, ktorá predstavuje čiastku 1 138 tis. Sk, 
a na tvorbu rezervného fondu v čiastke 76 tis. Sk.Kladný výsledok hospodárenia je 
výsledkom zvýšenia výnosov a zníženia nákladov organizácie, za podmienok dodržania 
rovnakej kvality a kvantity poskytovaných služieb.  

 
Ekonomické ukazovatele finančného plánu (v tis. Sk) 
 

Tabuľka č. 14 – Náklady 
 
 

Hlavná činnosť 
Skutočnosť Č. r. Ukazovateľ 

plán/ŠR UR k 
31.12.2005 

% plnenia 

1. Náklady 47 151 47 305 51 254 108,35 
2. Spotrebované nákupy           (skup. 50) 8 898 11 781 12 071 102,46 
3. z toho:  spotreba materiálu   (501) 6 998 10 246 10 599 103,45 
4.              spotreba energie                 (502) 1 900 1 535 1 473 95,96 
5.              predaný tovar (504) 0 0 0 0,00 
6. Služby                                         (skup. 51) 5 241 5 200 4 609   88,63 
7. z toho:  opravy a udržovanie     (511) 420 545 538 98,72 
8.              cestovné          (512) 440 292 283 96,92 
9.              náklady na reprezentáciu       (513) 25 8 7 96,25 

10.              ostatné služby       (518) 4 356 4 355  3 781 86,82 

11.              z toho:   nájomné   483 474 474 100,00 

12.                   telekomunikácie 
a spoje   2 496 2 950 2 466  83,29 

13.                prepravné   0 0 0 0,00 
14.                drobný nehm. inv. maj.   50 65 65 100,00 
15.                 ostatné služby   1 032 866 776 89,61 
16.  Osobné náklady                           (skup. 52) 29 890 29 939 31 559 105,41 
17. z toho:  mzdové náklady       (521) 21 211 21 310 22 612 106,11 
18.                  z toho:  mzdy   20 941 21 055  22 354 106,16 
19.     dohody (OON)   270 255 258 101,18 
20.              zákonné sociálne poistenie   (524) 7 319  7 359 7 685 104,43 
21.              z toho:   zdravotné poistenie   2 094 2 131 2 197  103,09 
22.                sociálne poistenie   5 225 5 228 5 488 103,78 
23.              zákonné sociálne náklady    (527) 1 360 1 270 1 262 99,37 
24.              v tom:  príspevok na stravov.   1 100 1 000 972 97,30 
25.   náhrada za nemoc  50 70 65 81,00 
26.               tvorba soc.fondu   210 200 197 98,50 
27.   odchodné    28  
27. Dane a poplatky                         (skup. 53) 282 249 266 107,69 
28. z toho:  cestná daň                    (531) 0 0 0 0,00 
29.              daň z nehnuteľnosti     (532) 0 0 0 0,00 
30.               ostatné nepriame dane a popl. (538) 282 249 266 107,69 
31. Ostatné náklady                         (skup. 54) 140 136 143 94,29 
32. z toho:  zmluvné pokuty a penále        (541) 0 0 0 0,00 
33.              ostatné pokuty a penále           (542) 0 0 0 0,00 



34.              odpis nevymožiteľ.  pohľ.         (543) 0 0 26 0,00 
35.              kurzové straty                  (545) 0 0 5 0,00 
36.              dary        (546) 0 0 0 0,00 
37.              manká  a škody                 (548) 0 0  0,00 
38.              Iné ostatné náklady                  (549) 0 0 112 0,00 
39. Odpisy, pred. majetok, rezervy...   (skup.55) 2 700 2 700 2 606 96,52 
40. z toho:  odpisy  DdHM, DdNM (551) 2 700 2 700 2 606 96,52 
41.              zostat.cena pred.DdHM, DdNM  (552) 0 0 0 0,00 
42.              tvorba zákon. rezerv              (556) 0 0 0 0,00 
43.              zúčtov. čas. rozlíšenia nákl.     (558) 0 0 0 0,00 
44. Daň z príjmov                                        (591) 0 0 0 0,00 
45.   Dodat. odvody dane z príjmov              (595) 0 0 0 0,00 
 
Tabuľka č. 15 – Výnosy 
 

Hlavná činnosť 
Skutočnosť Č. 

r. Ukazovateľ 
plán/ŠR UR k 

31.12.2005 
% plnenia 

1. Výnosy 47 151 47 305 52 468 110,91 
2. Tržby za vlast. výkony a tovar (skup. 60) 4 000 4 000 9 163 229,08 
3. Z toho:  tržby za vlastné výrobky (601) 0 0 0   
4.              tržby za predaja služiev (602) 4 000 4000 9 163 229,08 
5.              tržby za predaný tovar (604) 0 0 0   
6. Zmena stavu vnútroorg. zásob  (skup. 61) 0 0 0   
7. Z toho:  zmena stavu zás. ned. výroby (611) 0 0 0   
8.              zmena stavu zás. výrobkov (612) 0 0 0   
9.              zmena stavu zvierat (614) 0 0 0   
10. Aktivácia (skup. 62) 0 0 0   
11. Z toho:  aktiv. materiálu a tovaru (621) 0 0 0   
12.              aktiv. vnútroorg. služieb (622) 0 0 0   
13.   aktiv. NaHIM (623,624) 0 0 0   
14. Ostatné výnosy (skup. 64) 0 0 0   
15.  Z toho:  zmluvné pokuty a penále        (641) 0 0 0   
16.               ostatné pokuty a penále           (642) 0 0 0   
17.   platby na odpis pohľadávok (643) 0 0 0   
18.               úroky (644) 0 0 0   
19.   iné ostatné výnosy (649) 0 0 0   
20. Tržby z predaja majetku, rezervy ... (skup. 65) 0 0 0   
21. Z toho:  tržby z predaja NaHIM (651) 0 0 0   
22.              tržby z predaja materiálu (654) 0 0 0   
23.   zúčtov. zákonných rezerv (656) 0 0 0   
24.              zúčtov. časov. rozl. výnosov (658) 0 0 0   
25. Prevádzkové dotácie (691) 43 151 43 305 43 305 100,00 
26. Čistý hospod. výsledok (r. 1 V - r. 1 N)   0 0 1 214   
SR – schválený rozpočet 
UR – upravený rozpočet 
   N – náklady 
   V – výnosy  
   
 
 
 
 



Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách uvádza 
nasledujúca tabuľka: 
 
Tabuľka č. 16 – Náklady 
 

 

Účtovná skupina Názov položky Upravený rozpis na 
rok 2005 
( tis. Sk ) 

Skutočnosť za rok 
2005 

( tis. Sk ) 

% 

50 Spotrebované nákupy 11 781 12 071 102,46
51 Služby 5 200 4 609 88,63
52 Osobné náklady 29 939 31 559 105,41
53 Dane 249 266 106,83
54 Ostatné náklady 136 143 105,15
55 Odpisy 2 700 2 606 96,52
S p o l u : 50 005 51  254 102,50

Účtovná skupina 50   -   Spotrebované nákupy 
 

CVTI SR rozpočtovalo na rok 2005 spotrebované nákupy v čiastke 11 781 tis. Sk, z toho 
na spotrebný materiál 10 246 tis. Sk a energie 1 535 tis. Sk. 

 
V účtovnej skupine 501 – spotreba materiálu k   31. 12. 2005 organizácia čerpala 

náklady v celkovej výške 10 599 tis. Sk. Zvýšene náklady v tejto položke sú výsledkom 
činnosti Obchodnej kancelárie Publications Office a sú plne kryté výnosmi z tejto činnosti.   

 
V účtovnej skupine 502 – spotreba energie boli v sledovanom období uhrádzané 

zmluvné platby za energetické média – elektrická energia, vody, para a plyn v čiastke 1 473 
tis. Sk. Zmluvné platby boli uhradené v zmysle splátkových kalendárov a reálnej spotreby 
podľa fakturácie dodávateľov.  Vo vykazovanom obdobiu predstavuje čerpanie predmetnej 
položky 95,96 % ročného rozpisu, čo je v súlade s rozpočtom organizácie. 

 
Účtovná skupina 51   -   Služby   

 
CVTI SR rozpočtovalo na rok 2005 služby v čiastke 5 200 tis. Sk, čerpanie za hodnotené 

obdobie predstavuje čiastku 4 609 tis. Sk, čo je 88, 63 % plnenie k  31.12. 2005 
 
Na opravy a udržiavanie budov, kancelárskych zariadení a výpočtovej techniky 

a automobilov čerpala organizácia finančné prostriedky v čiastke 538 tis. Sk, v položke 
cestovné čiastku 283 tis. Sk a na reprezentačné čiastku 7 tis. Sk. Ostatné služby predstavujú 
čiastku 3 781 tis. Sk, z toho náklady na telekomunikácie, spoje a licencie 2 466 tis. Sk, 
drobný nehmotný majetok  65 tis. Sk, nájomné 474 tis. Sk a ostatné služby 776 tis. Sk ( 
školenia, semináre, tlačiarenské práce, renovácia pások, odvoz odpadu a pod.)  
 

Účtovná skupina 52   -   Osobné náklady  
 

CVTI SR rozpočtovalo na rok 2005 osobné náklady v celkovej čiastke 29 890 tis. Sk, po 
úpravách rozpočtu na základe rozpočtových opatrení v čiastke 29 939 tis. Sk, čerpanie 
predstavuje čiastku 31 559 tis. Sk, čo je 105,41 % plnenie. 

 
V tejto účtovnej skupine boli použité finančné prostriedky na čerpanie miezd 

zamestnancov, zákonných odvodov do poistných fondov, nemocenské dávky platené 
zamestnávateľom. Ďalej z  tejto položky boli ďalej uhrádzané faktúry na stravovanie 
zamestnancov a prídel do sociálneho fondu. 
 

V sledovanom období mzdové náklady predstavujú čiastku 22 612 tis. Sk, z toho mzdy 
22 354 tis. Sk, OON 258 tis. Sk. Zákonné  poistenie predstavuje čiastku 7 685 Sk, z toho 
zdravotné poistenie 2 197 tis. Sk, sociálne poistenie 5 488 tis. Sk.  



Príspevok na stravovanie predstavuje čiastku 972 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 
čiastku 197 tis. Sk, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti platená 
zamestnávateľom 65 tis. Sk a odchodné 28 tis. Sk. 

  
Účtovná skupina 53   -   Dane a poplatky  

  
CVTI SR rozpočtovalo na rok 2005 finančné prostriedky v celkovej čiastke 249 tis. Sk. 

Čerpanie tejto položky predstavuje čiastku 266 tis. Sk čo je 106,83 % plnenie 
z rozpočtovaných nákladov.  

 
Náklady predstavujú ostatné nepriame dane a poplatky súdne, správne, kolky, kupóny 

diaľničné známky a členské poplatky za účasť v slovenských a zahraničných knižničných 
združeniach. 
 

Účtovná skupina 54   -   Ostatné náklady  
 

CVTI SR rozpočtovalo na rok 2005 finančné prostriedky v celkovej čiastke136 tis. Sk , 
čerpanie predstavuje čiastku 143 tis. Sk čo je 105, 93% plnenie. Náklady boli použité na 
úhradu zákonného a havarijného poistenia automobilov, poistné zamestnancov pri 
zahraničných pracovných cestách, odpis nedobytných pohľadávok, bankových poplatkov 
a kurzových strát .  
 

Účtovná skupina 55   -   Odpisy  
 

Finančné prostriedky v tejto položke tvoria odpisy, ktoré vytvorila organizácia v zmysle 
odpisového plánu na rok 2005 k 31. 12. 2005 vo výške 2 606 tis. Sk.  

 
Pohľadávky 

 
V hodnotenom období CVTI SR venovalo pozornosť vymáhaniu pohľadávok za 

neuhradené služby. Pohľadávky boli vymáhané pokusmi o zmier a vo väčšine prípadov 
klienti záväzky postupne uhrádzali. 
 

Stav pohľadávok od roku 2003 k 31. 12. 2005 poskytuje nasledujúca tabuľka: 
 

Tabuľka č. 17 
 
DRUH POHĽADÁVKY                ( v tis. Sk) 
Pohľadávky z obchodného styku 267 
Pohľadávky voči zamestnancom 6 
Iné pohľadávky -7 
Spolu :                    266 
Podľa dĺžky od vzniku   
Pohľadávky do 1 roka                   267 
Pohľadávky nad 1 rok                     -1 
Spolu : 266 
 
 Stav pohľadávok rok 2003  
 

V pohľadávke z  obchodného styku za rok 2003 je zahrnutá pohľadávka v celkovej sume  
400 Sk. Táto pohľadávka je v štádiu vymáhania.  
 

Stav pohľadávok do 1 roka do 31. 12. 2005 
 

Stav pohľadávok z obchodného styku do jedného roka k 31. 12. 2005 predstavuje 
celkovú sumu 267 tis. Sk. Ide prevažne o poplatky za poskytnuté služby, vyfaktúrované 
dodávky za publikácie, knihy  a časopisy . 



Záväzky  
 

V sledovanom období k 31. 12. 2005 organizácia vykazuje záväzky do jedného roka 
v celkovej výške 46 tis. Sk. Ide o záväzky voči dodávateľom za dodané tovary a služby 
splatné v roku 2006.  
  
 
 
Tabuľka č. 18 – Zamestnanci a osobné náklady 
 
Por. 

č. 

 
Ukazovateľ 

mer. 
jedn. 

schvál. 
rozpočet 

2005 

uprav. 
rozpočet 

2005 

skutočnosť 
k 

31.12. 2005 

% 
plnen. 
k U R 

prek.+ 
úspo. - 
k UR 

 
1. 

Priemerný ev. počet 
zamestnancov 
- prepočítaný počet

 

 
- fyzické  osoby  

 
osôb 

 
 
      130 

 
120 

 
121 

 
 

97 

 
 

      + 1 

 
 
2.  

Osobné náklady 
z toho: - mzdové  náklady  
    z  t.- mzd.prostr.bez    OON 
            - OON 
            - poist. fondy  + NÚP 

- sociálne náklady  
- náhr. za nemoc 

 
 
tis. Sk 

  29 680 
  21 211 
  20 941 
       270 
    7 319 
    1 100 
         50 

29 739 
21 310 
21 055 
    255 
 7 359  
 1 000 
     70 

  31 372 
  22 649 
  22 391 
       258 
    7 685 
       973 
         65 

105,49 
106,28 
106,35 
101,18 
104,43 
   0,97  
   0,93 

+ 1 633 
+ 1 339 
+ 1 336 
      + 3 
  + 326 
     - 27 
      - 5 

3.  Priemerná mzda Sk 
 
  13 424 

 
14 622 

 
   15 421 

 
110,01 

 
  + 799 

 
OON = ostatné osobné náklady (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 
NÚP = Národný úrad práce (fond zamestnanosti) 
 



 
Čerpanie príspevku na investície a bežnú spotrebu 

 
Novostavba CVTI SR  

 
V schválenom štátnom rozpočte CVTI SR na rok 2005 v zmysle vyššie spomenutého 

listu zriaďovateľa bolo na výstavbu budovy CVTI SR na Lamačskej ceste vyčlenený 
kapitálový transfer v čiastke 40 049 tis. Sk. 

 
Za uvedené finančné prostriedky boli zrealizované nasledovné stavebné práce: strešný 

plášť vrátane izolácie a klampiarskych prác, zateplenie fasády objektu, hliníkové výrobky 
v exteriéri, protihluková stena zo strany potoka Vydrica, dažďová kanalizácia, prípojka 
vonkajšej kanalizácie, oceľové konštrukcie na vstupnej časti a bleskozvod s uzemnením. K 
 31. 12. 2005 boli finančné prostriedky vyčerpané v plnej výške 40 049 tis Sk.  
 

Verejné obstarávanie 
 

Čerpanie príspevku na investície, prevádzkové predmety a spotrebný materiál sa 
realizovalo v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou o postupe pri 
verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v CVTI SR (ďalej len „smernica“). 
 

V roku 2005 boli vypísané a uzavreté dve verejné súťaže a realizované štyri rokovacie 
konania bez zverejnenia.  
 
1. verejná súťaž: 

časť a)  počítače – zmluva bola uzavretá s  firmou Agem Computers, spol. s r. o. 
        v celkovej sume 848 380,- Sk bez DPH (1.009 572,- Sk s DPH); 
časť b)  servery – zmluva bola uzavretá s  firmou Zero, spol. s r.o. v celkovej sume  
        270 000,- Sk bez DPH (321 300,- Sk s DPH) 
 

2. verejná súťaž: 
    knižničný informačný systém – úspešnou firmou sa stala firma Sefira, spol. s r. o.  
    Suma bude uhradená po odovzdaní a prevzatí predmetu obstarávania.  
 

Obstaranie správy Linux serverov bolo realizované rokovacím konaním bez zverejnenia 
s prieskumom trhu. Zmluva bola uzavretá s firmou INFOkey, spol. s r. o., na dobu 30 
mesiacov v celkovej sume 210 000,- Sk bez DPH (249 900,- Sk s DPH). 
 

Obstaranie príslušenstva k fotokopírovaciemu prístroju Utax v celkovej sume 75 000,- 
Sk bez DPH (89 250,- Sk s DPH), obstaranie digitálnych kopírovacích strojov v celkovej 
sume 88 980,- Sk bez DPH (105 886,- Sk s DPH) a obstaranie tlačiarní a napájacích zdrojov 
v celkovej sume  106 941,20 Sk (127 260,- Sk s DPH) bolo realizované rokovacím konaním 
bez zverejnenia bez prieskumu trhu v zmysle Článku 2 „Smernice“.  
 
Tabuľka č. 19  Prehľad obstaraní rokovacím konaním bez zverejnenia  
 

METÓDA PREDMET OBSTAR. POČET SUMA- invest.pr. 
(s DPH) 

SUMA- bežné pr. (s 
DPH) 

 Tovar 3 322 396,- 0
 Služby 1 0 74 970,-

 Práce 0 0 0
SPOLU 4 322 396,- 74 970,-

 
 



Tabuľka č. 20  Prehľad obstaraní verejnými súťažami 
 

METÓDA PREDMET OBSTAR. POČET SUMA- invest.pr. 
(s DPH) 

SUMA- bežné pr. 
(s DPH) 

 Tovar 1 1.330 872,- 0
 Služby 1 0 0

 Práce 0 0 0
SPOLU 2 1.330 872,- 0

 
Tabuľka č. 21  Prehľad o počte a forme obstarávania 
   

 Zrealizované formy obstarávania  

Obdobie Verejné Užšie Rokovacie Rokovacie  Spolu 

od 1.1.2005      

Do súťaže súťaže Konania Konanie počet 

31.12. 2005   so 
zverejnením 

bez 
zverejnenia 

 

      

Ukončené 2 0 0 4 6 

      

Zrušené - - - - - 

Spolu      

od 1.1.2005      

Do      

31.12.2005 2 0 0 4 6 

      

 
Fondy 

 
Tabuľka č. 22 – Bankové výpisy fondových účtov v Sk 
 

 
Ukazovateľ 

 
Stav  

k 1. 1 .2005 

Prídel zo 
zlepšeného 

hospodárskeh
o výsledku 

 
Použitie 

 k 31. 12. 2005 

 
Stav  

k 31. 12. 2005 

a 1 2 3 4 
Fond reprodukcie   (243 4) 2 734 809,50 - 41 749 808,50 4 233 995,50 
Rezervný fond       (243 2) 759,50 - 0,00 759,50 
Sociálny fond         (243 1)  66 682,50 - 206 835,00 58 256,50 

 

Sociálny fond 
 

Sociálny fond bol v sledovanom období tvorený zákonným príspevkom vo výške 1,1 % 
z hrubých miezd organizácie v čiastke 198 tis. Sk. 

 
Jeho použitie bolo v súlade s legislatívou a platnou Kolektívnou zmluvou na rok 2005. 

Príspevok na stravovanie zamestnancov predstavoval čiastku vo výške 170 tis. Sk, sociálna 
výpomoc zamestnancom vo výške 25 tis. Sk a cestovné pre zamestnancov vo výške 11 tis. 
Sk. 

 



Rezervný fond 
 

Vo vykazovanom období nedošlo k zmene na rezervnom fonde, nakoľko organizácia 
neobdržala žiadne dodatočné finančné zdroje, ani sa nevytvoril fond zo zlepšeného 
hospodárskeho výsledku z minulého obdobia. 

 
Fond reprodukcie 

 
V hodnotenom období bol fond reprodukcie tvorený odpismi za rok 2005 v čiastke 2 606 

tis. Sk, a z kapitálového  príspevku zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 40 049 tis. Sk. 
Účtový zostatok Fondu reprodukcie je čiastočne krytý reálnymi finančnými zdrojmi. 

 
V priebehu sledovaného obdobia boli čerpané z fondu reprodukcie finančné prostriedky 

na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 41 750 tis. Sk, z toho na nákup 
prístrojov a zariadení 370 tis. Sk, výpočtovej techniky 1 331 tis. Sk a realizáciu novostavby 
CVTI SR na Lamačskej ceste 40 049 tis. Sk. 
 
Tabuľka č. 23 – Prehľad stavov fondov (952,914,916) 
 
 FOND       v Sk 
SOCIÁLNY FOND             952   
Počiatočný stav  k 1.1.2005  66 682,50 
Tvorba: Povinný príde 1,1% ( §3 ods.1 a) ) 198 409,00 
 Prídel ( §3, ods.1 b) bod 2 )  
Čerpanie : - na stravovanie 170 520,00 
 - sociálna výpomoc 25 000,00 
 - cestovné ( §7, ods. 3 b) ) 11 300,00 
 - bankové poplatky 15,00 
Stav k 31.12.2005  58 256,50 
REZERVNÝ FOND            914     
Počiatočný stav k 1.1.2005        1 495,52 
Tvorba   0,00    
Čerpanie  0,00 
Stav k 31.12.2005  1 495,52 
FOND REPRODUKCIE      916   
Počiatočný stav k 1.1.2005     7 471 279,74 
Tvorba - z odpisov   2 605 759,01 
 - z príspevku zo ŠR 40 049 000,00 
 - z výnosov likv. HM 0,00 
Čerpanie - financovanie obstarania  DIM  41 749 814,00 
 - ostatné   
Stav k 31.12.2005  8 376 224,55 
 

Ochrana a správa majetku 
 

Správa majetku v CVTI SR bola realizovaná v zmysle zákona NR SR č. 
278/1999 Z .z. v znení neskorších predpisov. K 31.12. 2005 malo CVTI SR pre 
zabezpečenie prevádzky v správe majetok v skutočnom fyzickom objeme a v 
účtovnej hodnote  47 550 425,84 Sk v členení: 
Tabuľka č. 24 
 
Dlhodobý hmotný  majetok               42 055 272,16 Sk
Dlhodobý nehmotný majetok                2  092 136,00 Sk
Drobný krátkodobý majetok                        2  776 402,47 Sk
Ostatné evidované predmety                          193 297,70 Sk
Ostatné evidované software 433 317,51 Sk
Spolu :  47  550 425,84 Sk

 
 



Úbytky – v sledovanom období boli vyradené z účtovnej a operatívnej evidencie 
predmety v nadobúdacej hodnote takto: 

 
Tabuľka č. 25 
 
DHM 4 543 744,32
DNM 0,00  
KHM 80 438,13  
Ostatné evidované predmety 9 856,25
Ostatné evidované software 2 600,00
Spolu :                                              4 636 638,70 
 

Prírastky – v sledovanom období boli zakúpené a zaradené do operatívnej a účtovnej 
evidencie predmety v nadobúdacej hodnote takto: 

 
Tabuľka č. 26 
 
DHM 1 700 809,50
DNM 0,00
KHM 137 985,60
Ostatné evidované predmety 970,80
Ostatné evidované softvér 32 515,60
Spolu : 1 872 281,50
 

V sklade MTZ bol k 31. 12. 2005 uložený spotrebný tovar v celkovej finančnej hodnote 
357 657,44 Sk. 

 
CVTI SR má v správe nehnuteľný majetok v obstarávacej hodnote 17 390 597,70 Sk, čo 

predstavuje päť nehnuteľností v celkovej výmere 4 732 m2. 
  

Ochrana majetku v správe organizácie je zabezpečovaná bezpečnostnými zariadeniami 
napojenými na bezpečnostnú službu SIKO v objektoch na Jozefskej ul. č. 21 a Drieňovej ul. 
č. 36.  

 
 

 
 

 



6. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

V CVTI SR bol v roku 2005 priemerný evidenčný počet zamestnancov 129 osôb a 
priemerný prepočítaný počet 121 osôb. V priebehu roka 2005 bolo prijatých do pracovného 
pomeru 6 zamestnancov. Z CVTI SR za sledované obdobie odišlo 11 zamestnancov. CVTI 
SR zamestnáva 4 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, 17 zamestnancov 
pracuje na kratší pracovný čas, z toho 10 zamestnancov má súbežný pracovný pomer. 

 
CVTI SR zamestnáva 51 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, t. j. 40 % z 

celkového počtu zamestnancov, 57 zamestnancov s úplným stredným vzdelaním, t. j. 44 %, 
a 16 zamestnancov so stredným a základným vzdelaním, t. j. 12 %.  
 
Tabuľka č. 27 – Počet zamestnancov 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov Rok 
prepočítaný vo fyzických osobách 

2001 125 128 
2002 122 124 
2003 119 121 
2004 119 128 
2005 121 129 
 
Tabuľka č. 28 – Vzdelanostná štruktúra zamestnancov 
 
Stupeň vzdelania Počet zamestnancov 

Základné  0 
SO 16 
ÚSO (knihovnícke) 27 
US+ÚSO (neknihovnícke) 30 
VŠ (knihovnícke) 25 
VŠ (iné) 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.1 Organizačná štruktúra CVTI SR 
  
1.       Úsek riaditeľa 
1.1       Kabinet riaditeľa 
1.1.1 Sekretariát riaditeľa 
1.1.2 Referát personálnych vecí a odmeňovania 
1.1.3 Referát právny a kontrolný 
1.1.4 Útvar investičnej výstavby 
1.1.5 Referát BOZP, PO, CO 
1.2       Odbor medzinárodných vzťahov a informačnej politiky 
1.2.1 Oddelenie informačnej politiky 
1.2.2 Oddelenie medzinárodných vzťahov 
1.3       Odbor edičný a propagačný 
1.3.1 Oddelenie edičné 
1.3.2 Oddelenie propagácie a spolupráce 
 
2.       Úsek knižničný  
2.1       Odbor doplňovania fondov 
2.1.1 Oddelenie doplňovania neperiodických dokumentov 
2.1.2 Oddelenie doplňovania periodických dokumentov 
2.2       Odbor spracovania fondov 
2.2.1 Oddelenie vecného spracovania 
2.2.2 Oddelenie menného spracovania 
2.3       Odbor služieb používateľom 
2.3.1 Oddelenie sprístupňovania neperiodických dokumentov 
2.3.2 Oddelenie sprístupňovania periodických dokumentov 
2.3.3 Oddelenie medziknižničných služieb 
2.3.4 Oddelenie ochrany fondov 
 
3.       Úsek informačný 
3.1       Odbor informačných technológií 
3.1.1 Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky 
3.1.2 Oddelenie aplikácií informačných technológií 
3.1.3 Oddelenie IS VVP 
3.2       Odbor informačných služieb 
3.2.1 Oddelenie informačných služieb a referenčných systémov 
3.2.2 Oddelenie informačných nástrojov a techník 
3.2.3 Európske dokumentačné a informačné stredisko 
3.3       Odbor priemyselných a obchodných informácií 
3.3.1 Oddelenie patentových a normalizačných informácií 
3.3.2 Oddelenie priemyselných informácií 
 
4. Úsek ekonomický 
4.1 Odbor ekonomicko-obchodný 
4.1.1 Oddelenie rozpočtu a financovania 
4.1.2 Oddelenie obchodu a odbytu 
4.2 Obchodná kancelária EUR-OP 
4.3 Odbor hospodársko-technický 
4.3.1 Oddelenie dopravy, energetiky, údržby a služieb 
4.3.2 Referát správy majetku 
4.3.3 Referát MTZ a skladového hospodárstva 
 
 
 
 



6.2 Rozvoj ľudských zdrojov 
 

Zamestnávateľ počas sledovaného obdobia zabezpečoval účasť svojim zamestnancom 
na rôznych školeniach a odborných seminároch poriadaných odbornými vzdelávacími 
agentúrami. 

 
Náklady organizácie za rok 2005 na kurzy a školenia predstavovali 95 248,90 Sk 

a náklady na odborné semináre, na ktorých sa zúčastnili odborní zamestnanci predstavovali 
104 906,64 Sk. 

 
Ďalej zamestnávateľ vysielal zamestnancov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty 

s cieľom získavať a prehlbovať poznatky a využiť ich v praxi v súlade s poslaním a úlohami 
organizácie. 

 
CVTI SR v sledovanom období v rámci disponibilných zdrojov vytváralo pracovné 

podmienky na zvyšovanie kultúry práce a prostredia. Novoprijatým zamestnancom, najmä 
absolventom škôl umožnil absolvovať primeranú odbornú prax na získanie praktických 
skúseností. 

 
6.3 Vývoj v personálnej oblasti 
 

CVTI SR bude v rámci svojich možností aj naďalej riadiť vzdelávanie zamestnancov 
s cieľom zvýšiť alebo prehĺbiť kvalifikáciu ako plánovitý proces, ktorý vychádza z konkrétnych 
predpokladov a požiadaviek na výkon práce a tento proces každoročne vyhodnocovať so 
zreteľom na efektívnosť vzdelávania vo všetkých formách a druhoch štúdia, podporovať 
profesionálny rast zamestnancov formou zabezpečenia alebo organizovania vzdelávacích 
aktivít, zabezpečovať realizáciu rekvalifikácie zamestnancov zameranú na novovytvorené 
pracovné miesta a na získavanie vedomostí a zručností pri využívaní nových informačných 
technológií, skvalitňovať sociálnu starostlivosť a pracovné podmienky zamestnancov CVTI 
SR. 

 
6.4 Zamestnanci a osobné náklady 
 
Tabuľka č. 29 
 
Por. 

č. 

 
Ukazovateľ 

mer. 
jedn. 

schvál. 
rozpočet 

2005 

uprav. 
rozpočet 

2005 

skutočnosť 
k 

31.12. 2005 

% 
plnen. 
k U R 

prek.+ 
úspo. - 
k UR 

 
1. 

Priemerný ev. počet 
zamestnancov 
- prepočítaný počet 
- fyzické  osoby  

 
osôb 

 
 
      130 

 
120 

 
 

121 

 
 

97 

 
 

      + 1 

 
 
2.  

Osobné náklady 
z toho: - mzdové  náklady  
    z  t.- mzd.prostr.bez    OON 
            - OON 
            - poist. fondy  + NÚP 

- sociálne náklady  
- náhr. za nemoc 

 
 
tis. Sk 

  29 680 
  21 211 
  20 941 
       270 
    7 319 
    1 100 
         50 

29 739 
21 310 
21 055 
    255 
 7 359  
 1 000 
     70 

  31 372 
  22 649 
  22 391 
       258 
    7 685 
       973 
         65 

105,49 
106,28 
106,35 
101,18 
104,43 
   0,97  
   0,93 

+ 1 633 
+ 1 339 
+ 1 336 
      + 3 
  + 326 
     - 27 
      - 5 

3.  Priemerná mzda Sk 
 
  13 424 

 
14 622 

 
   15 421 

 
110,01 

 
  + 799 

 
OON = ostatné osobné náklady (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) 
NÚP = Národný úrad práce (fond zamestnanosti) 
 



Počet zamestnancov  v CVTI SR na rok 2005 bol stanovený na 130 osôb, k 15.10.2005 
bol počet zamestnancov znížený na 120. K 31.12.2005 bol priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 121 čo predstavuje plnenie na 100,8 %.  
 
 
 



7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
7.1 Správa o hospodárení za roky 2003, 2004 a 2005 
 

Výnosy  
 

Na porovnanie uvádzame prehľad o výnosoch za roky 2003, 2004 a 2005. 
 
Tabuľka č. 30 
 

 
Ukazovateľ 

Upravený 
rozpis 
r. 2003 
(tis. Sk) 

Skutočn. 
rozpis 
r. 2003 
(tis. Sk) 

Upravený 
rozpis 
r. 2004 
(tis. Sk) 

Skutočn. 
rozpis 
r. 2004 
(tis. Sk) 

Upravený 
rozpis 
r. 2005 
(tis. Sk) 

Skutočn. 
rozpis 
r. 2005 
(tis. Sk) 

Príspevok  
na prevádzku z MŠ 
SR 

 
    38 086 

 
    38 086 

 
   40 694 

 
    40 694 

 
43 305 

 
43 305 

Tržby z predaja 
služieb 

 
      4 000 

 
      4 492 

 
     4 000 

 
    27 702* 

 
4 000 

 
9 163* 

Úroky -            65 -            38 -          - 
Iné  výnosy -              5 - - - - 
Kurzové zisky - - - - - - 
Tržby z predaja 
majetku 

- - - - - - 

Zdroje celkom 42 086 42 648 44 694 68 434* 47 305 52 468* 
 

 
Náklady 

 
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách pre porovnanie 

za roky 2003, 2004 a 2005 uvádza nasledujúca tabuľka: 
 
Tabuľka č. 31 
 
Účt. 
Sk. 

Názov 
položky 

Upravený 
rozpis 
r. 2003 
(tis. Sk) 

Skutočnosť r. 
2003 

(tis. Sk) 

Upravený 
rozpis 
r. 2004 
(tis. Sk) 

Skutočnosť r. 
2004 

(tis. Sk) 

Upravený 
rozpis 
r. 2005 
(tis. Sk) 

Skutočnosť r. 
2005 

(tis. Sk) 

50 Spotr. 
nákupy 

  7 626   8 562   8 361 27 990* 11 781 12 071* 

51 Služby 4 900 4 819   5 903   5 992 5 200 4 609 
52 Osob. 

náklady 
27 230 28 073 27 802 29 568 29 939 31 559 

53 Dane       30      165      173      286 249 266 
54 Ost. 

náklady 
     300      766      455      367 136 143 

55 Odpisy   2 000   2 930   2 000   2 721 2 700 2 606 
S p o l u: 42 086 45 315 44 694 66 924* 50 005 51 254* 
 

* Plánované náklady ako aj výnosy CVTI SR boli v hodnotenom období značne 
prekročené. Výrazný podiel v prekročení bol spôsobený tým, že SR vstúpilo do EÚ a klienti 
prejavili veľký záujem o kúpu úradného vestníka EÚ a služby poskytované obchodnou 
kanceláriou vydavateľstva EÚ v CVTI SR, čím výnosy prekročili náklady a CVTI SR dosiahol 
sa kladný hospodársky výsledok, ktorý umožnil „vynulovať“ stratu z minulého obdobia.  
 



8.  HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2005 
 

V roku 2005 v nadväznosti na poslanie a predmet činnosti organizácie medzi prioritné 
úlohy patrilo získavanie a sprístupňovanie relevantných informačných zdrojov, 
implementácia nových služieb a poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb 
používateľom. K prioritným úlohám patrila aj výstavba novej budovy CVTI SR na Lamačskej 
ceste, nakoľko nevyhovujúca priestorová situácia patrí už dlhodobo k najzávažnejším 
problémom pri rozvíjaní nových služieb. V tejto oblasti sa však ani v roku 2005 vzhľadom na 
výšku pridelených prostriedkov zo ŠR nezaznamenal výraznejší pokrok. 
 

Oblasť doplňovania fondov je dlhodobo nepriaznivo ovplyvňovaná nedostatkom 
disponibilných finančných zdrojov, ako aj ďalšími okolnosťami, ako sú zvýšená sadzba DPH 
a zrušenie práva na získavanie povinných výtlačkov tzv. sivej literatúry. Vzhľadom na 
uvedené hlavným zámerom v oblasti doplňovania fondov bolo udržať kontinuitu v budovaní 
a v online sprístupňovaní fondu odborných periodík. V tomto smere bol používateľom zo 16 
verejných internetových pracovísk umožnený prístup do 1 494 titulov elektronických verzií 
zahraničných odborných periodík vydavateľstiev Elsevier Science, Springer, Wiley, Kluwer a 
APS. Okrem toho mali používatelia online prístup aj do zahraničných informačných databáz 
a e-zdrojov portálov Engineering Village 2, Web of Science a EBSCO. Online spôsobom sa 
sprístupnili aj elektronické knihy vydavateľstiev Safari Tech Books a KNOVEL. V závere roka 
boli v rámci vysporiadania pohľadávok SR voči RF dodaním vedecko-technickej literatúry 
realizované dve dodávky literatúry v objeme cca 120 tis. USD. 

 
Všetky získané dokumenty sa priebežne knižnične spracovávali. Pokračovalo sa v 

prispievaní do databázy noriem pre registrujúcu národnú bibliografiu v SNK Martin a do 
centrálnej evidencie zahraničnej literatúry CEZL v UK Bratislava. 

 
Prístup k fondom sa realizoval prostredníctvom online katalógov, ktoré boli dostupné aj 

na internete. Registrovaní používatelia mali možnosť objednávať si knižné dokumenty 
pomocou elektronickej pošty. V roku 2005 klesol počet výpožičiek v porovnaní s rokom 2004 
o 16 025, rovnako ako prezenčné výpožičky, ktorých počet dosiahol 117 336 čo bolo o 8 471 
menej ako minulý rok. 

 
Ťažisko informačných služieb spočívalo v spracovávaní jednorazových informačných 

prieskumov a rešerší s využitím elektronických databáz a informačných zdrojov prevažne 
dostupných v prostredí internetu. Zároveň sa pokračovalo v príprave tematicky 
špecializovaného navigačného systému – SciTech navigátora pokrývajúceho významné 
internetové zdroje pre oblasť vedy a techniky, ktorý bol v decembri 2005 sprístupnený 
verejnosti. V priebehu roka 2005 sa portfólio obohatilo o databázu Scopus a o službu 
Scholar SFX, ktorú CVTI SR sprístupnilo ako prvú v SR a ktorá umožňuje z výsledkov 
vyhľadávania realizovaného vo vyhľadávači GoogleScholar priamo vstupovať do plných 
textov časopisov a kníh obstarávaných CVTI SR.  

 
Pokračovalo sa v budovaní fondu a poskytovaní služieb depozitnými knižnicami OECD a 

EÚ, V priebehu 1. štvrťroka boli ukončené práce súvisiace s implementáciou systému 
Romboid pre internetový portál Euro:i:portál. Inovovaný portál bol sprístupnený verejnosti 1. 
marca 2005. V hodnotenom období sa zaznamenalo takmer 39 000 prístupov. Používatelia 
intenzívne využívali elektronickú referenčnú službu „Čo chcem vedieť o Európskej únii“. 
Pozornosť sa venovala pravidelnej aktualizácii webových stránok pre používateľov 
informačných služieb priemyselných a biznis informácií – IBIS. Rovnako pokračovala činnosť 
strediska patentových informácií PATLIB, ktorého činnosť zastrešuje EPÚ. CVTI SR získalo 
štatút depozitnej knižnice EBOR. 

 
 V hodnotenom období sa mimoriadna pozornosť venovala prípravným prácam na výber 
a obstaranie automatizovaného knižničného systému a výpočtovej techniky. Koncom júna 
boli uzatvorené výberové konania a bol vybratý knižničný systém DAIMON od firmy SEFIRA. 



Do konca roka 2005 sa realizovala konverzia dát, školenia a lokalizácia systému DAIMON, 
čím sa vytvorili podmienky na jeho uvedenie do prevádzky. Projekt implementácie dospel 
koncom roka do štádia, ktoré umožnilo uviesť do nábehovej prevádzky kľúčové moduly – 
výpožičný systém, katalogizácia, akvizícia a OPAC – systému DAIMON už začiatkom roka 
2006.  
 

Koncom roka koncepčne, obsahovo a funkčne inovované webové sídlo CVTI SR bolo po 
prenesení do systému na správu webu Romboid sprístupnené verejnosti. Implementácia 
systému Romboid umožnila kvalitatívne lepší spôsob tvorby a využívania webového sídla 
CVTI SR, ako aj racionalizáciu jeho štruktúry a rozsahu. S týmto súvisí aj zmena vo 
vykazovanom počte prístupov na webové stránky, nakoľko nový systém umožnil vylúčiť 
započítavanie duplicitných prístupov. Počet externých vstupov na stránky CVTI SR k 31. 
decembru 2005 dosiahol 613 238 a rozsah webového sídla činil asi 80,5 MB. 

 
CVTI SR v sledovanom období poskytovalo metodickú pomoc a poradenské služby 

slovenským technickým knižniciam a pracovníkom v informačnej sfére najmä organizovaním 
mimoškolského vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov, ako aj 
prostredníctvom odborných kurzov a seminárov. Zabezpečovalo sa tiež pravidelné 
aktualizovanie a dopĺňanie informácií na webových stránkach intranetu a prevádzka 
celoslovenského portálu InfoLib – tiež s využitím systému Romboid. 

 
Na úseku edičnej činnosti sa pokračovalo vo vydávaní periodických i neperiodických 

publikácií vrátane odborného periodika „ITlib“ zameraného na informačné technológie 
v knižniciach. V súčinnosti so SÚTN pokračovala činnosť TNK, ktorá zabezpečovala 
preberanie noriem ISO do sústavy STN z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie.  

 
V súčinnosti s MŠ SR sa pokračovalo v sprístupňovaní dokumentov týkajúcich sa 

problematiky štátnych programov vedy a výskumu na webovom sídle www.veda-technika.sk. 
Rovnako sa pokračovalo v zabezpečovaní prevádzky celoštátneho IS VVP (Vedecko-
výskumného potenciálu). 

 
Vďaka intenzívnej propagácii bol naďalej veľký záujem v SR a ČR o služby obchodnej 

kancelárie Úradu pre publikácie EÚ, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj dokumentov z 
produkcie oficiálneho vydavateľstva Európskej únie. Mimoriadne úspešná činnosť kancelárie 
sa priamo premietla do výnosov ako aj nákladov organizácie. 
 

Záverom možno konštatovať, že napriek nevyhovujúcej priestorovej situácii, zastaralému 
knižnično-informačnému systému a dlhodobému nedostatku – osobitne v porovnaní so 
situáciou vo vyspelých krajinách – disponibilných finančných zdrojov hlavne na obstarávanie 
knižničných a informačných zdrojov sa CVTI SR, ako jednej z najväčších špecializovaných 
vedeckých knižníc na Slovensku, pomerne úspešne darí napĺňať koncept modernej hybridnej 
knižnice a informačného centra s dôrazom na rozvoj operovania v sieťovom prostredí 
vrátane rozširovania prístupu používateľov k elektronickým informačným zdrojom. 

 
 
 

 



9. HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 
 

CVTI SR zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný a rovnoprávny prístup k 
informáciám šíreným na rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje vedeckovýskumné, 
informačné a vzdelávacie potreby občanov. 

 
V nadväznosti na špecializáciu knižničných a informačných fondov, ale najmä na 

poskytované služby sa sformovalo i používateľské zázemie CVTI SR, ktoré tvoria najmä 
poslucháči a zamestnanci vysokých škôl technického zamerania, zamestnanci inžiniersko-
technických organizácií, vedy a výskumu a podnikateľskej sféry, obchodu. 

 
K 31. 12. 2005 malo CVTI SR celkom registrovaných 16 446 používateľov. Zároveň sa 

zaznamenal prírastok nových používateľov.  
 
Štrukturálna skladba používateľov je nasledovná: 

 
Tabuľka č. 32 
 
Skupiny používateľov Počet 
Študent technického zamerania zo SR 8 533 
Študent iného zamerania zo SR 2 149 
zamestnaný zo SR 4 073 
dôchodca, vojak zo SR    401 
Študent/žiak technického zamerania zo zahraničia     88 
Študent/žiak iného zamerania – zahraničný    23 
zamestnaný – zahraničný    18 
Iný   110 
kolektívny používateľ  117 
 
Tabuľka č. 33 
 
Študenti 11 519 70,1
Zamestnanci   4 363 26,5
Dôchodcovia, vojaci     384   2,3
Kolektívni, iné    180   1,1
 

Zameranie pracoviska používateľov CVTI SR v percentách: 
 
Tabuľka č. 34 
 

Zameranie pracoviska používateľov v % 
Inžiniersko-technická činnosť 24,7 
Školstvo, kultúra 20,9 
Veda  a výskum 9,5 
Obchod, služby, financie, poisťovníctvo 10,9 
Výroba, energetika 8,3 
Doprava a spoje 4,0 
Informácie, knihovníctvo 3,4 
Zdravotníctvo, životné prostredie 2,3 
Správa, súdnictvo 2,2 
Umenie, šport 1,0 
Poľnohospodárstvo 0,7 
Iné 12,1 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 35 
 

Tematické oblasti požiadaviek používateľov v % 
Elektrotechnika (v tom o. i. aj počítačová a informačná veda 26,2 
Stavebníctvo a architektúra 23,2 
Strojárstvo 18,3 
Spoločenské vedy (ekonómia, právo, umenie) 12,2 
Prírodné vedy (okrem chémie) 12,1 
Chémia   5,2 
Aplikovaný priemysel   1,5 
Doprava   1,3 
 

Každoročne sa venuje mimoriadna pozornosť novým používateľom – realizáciou 
vstupných prednášok a inštruktáží o poskytovaných službách a činnosti CVTI SR. Zamerali 
sme sa aj na výchovu potenciálnych používateľov – posledné ročníky stredných odborných 
škôl, pre ktorých usporadúvame exkurzie s odbornými prednáškami. 

 
Osobitnú skupinu používateľov služieb CVTI SR tvoria okrem čitateľov odberatelia 

publikácií, absolventi kurzov, účastníci seminárov a klienti distribučných služieb. Patria k nim 
ústredné orgány štátnej správy, knižnice, vysoké školy, firmy i zahraniční odberatelia. 
 



Príloha 
 

Doplňujúce ukazovatele o činnosti CVTI SR v rokoch  
2003 – 2005 

 
Stav knižničného fondu 
 
Tabuľka č. 1 – Prehľad o knižničných jednotkách  
 
 2003 2004 2005 
Knižničné jednotky spolu 919 643 912 865 3 522 620 
z toho: knihy 360 324 358 301 356 585 
            viazané periodiká 151 585 152 527 153 594 
            firemné dokumenty 45 550 35 710 38 610 
            technické normy 110 925 113 824 117 052 
            patentové dokumenty 247 821 248 630 2 854 596 
            DK OECD 288 490 693 
            DK EÚ 3 150 3383 1 490 
 
Doplňovanie knižničného fondu 
 
Tabuľka č. 2 – Prehľad o formách získavania kníh a periodík 
 

Knihy Periodiká  
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Kúpa 1 325 1388 1 945 1 906 1 999 1 777 
PV 2 425 2568 2 930   772 812 836 
Dar 1 310 806 764   317 302 258 
Výmena 402 376 276     25 36 36 
Celkom 5 462 5138 5 915 3 020 3 149 2 907 
 
Tabuľka č. 3 – Prehľad o formách získavania špeciálnych dokumentov 
 
 Firemné dokumenty Technické normy 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
PV 10 101 444 1 442 1 055 1 206 
Dar 4 815 4 229 3 535 2 068 1 844 2 022 
Celkom 4 825 4 330 3 979 3 510 2 899 3 228 
 
Tabuľka č. 3a 
 
 Patentové dokumenty 
 2003 2004 2005
PV 1 311 809 0
Dar 0 0 410 132
Celkom 1 311 809 410 132
 
 
Tabuľka č. 4 -  Prehľad získaných neperiodických dokumentov podľa krajín (v p. j.) 
 
Krajina 2003 2004 2005 
USA 165 43 84 
Nemecko 108 547 77 
Veľká Británia 1199 16 52 
Česká republika 817 453 642 
Francúzsko 469 101 253 
Rusko 13 0 1 
Slovenská republika 3 511 960 1556 
Iné 260 2 35 



 
Tabuľka č. 5 -  Prehľad získaných neperiodických dokumentov podľa jazyka dokumentu (v p. j.) 
 
Jazyk 2003 2004 2005 
slovenčina 3 511 915 1451 
čeština 517 558 703 
ruština 13 16 8 
francúzština 188 40 62 
angličtina 477 549 615 
nemčina 108 53 45 
Iné 260 277 0 

 
 
Spracovanie knižničného fondu 
 
Tabuľka č. 6 – Prehľad o spracovaní knižničného fondu 
 

2003 2004 2005 
Vecné spracovanie 7 869 9 882 8 640 
z toho: knihy 4 192 3 997 4 133 
            periodiká (tituly) 80 65 60 
            Sivá literatúra 111 98 7 
            firemné dokumenty 3 130 3 533 2 980 
            Normy 356 721 608 
            retrokonverzia kníh 1 468 852 
Menné spracovanie 9 993 10 342 10 769 
z toho: knihy 4 143 3 931 4 796 
            viazané periodiká 1 009 942 1 067 
            Sivá literatúra 111 98 7 
            firemné dokumenty 2 800 3 000 2 900 
            Normy 484 808 705 
            retrokonverzia kníh 1 446 1 563 1 294 
Odpisy z: generálneho katalógu kníh 6 883 6 342 614 
                 elektronického katalógu 597 786 113 
                 prírastkového zoznamu 4 445 2 645 239 

 
Tabuľka č. 7 – Budovanie katalógov/služobných báz dát 
 
 2003 2004 2005 
katalóg OPAC(počet záznamov) 103 896 107 667 111 719 
báza SIGLE 750 848 855 
báza FL 17 800 20 800 23 700 
báza normy 1 806 2 614 3 278 
báza FIRMY 6 550 7 621 8 529 
báza OECD 2 586 2 820 3 000 
báza zväzkový katalóg periodík 3 355 3 262 3 339 

 
Výpožičné služby, študovne 
 
Tabuľka č. 8 – Prehľad o počte výpožičiek 
 
 2003 2004 2005 
Výpožičky spolu 274 635 265 448 240 770 
z toho: absenčné 90 955 80 034 64 009 
            prezenčné 180 480 181 807 173 336 
            MVS 1 601 1 486 1 263 
            MMVS 1 599 2 121 2 162 

 



Tabuľka č. 9 – Prehľad o výpožičkách podľa druhu dokumentu 
 
Druh dokumentu 2003 2004 2005 
Spolu 274 634 265 448 240 770 
Z toho: knihy 106 233 94 181 79 890 
            periodiká 138 812 143 188 136 478 
            firem. dokumenty (vrátane periodík) 7 177 5 946 3 971 
            technické normy 9 844 10 063 10 434 
            patentové dokumenty 11 729 10 864 9 162 
            dokumenty OECD 360 550 453 
            dokumenty EÚ 479 656 382 
 
Tabuľka č. 10 – Pomer upomienok k počtu absenčných výpožičiek  
 
 2003 2004 2005 
Počet upomienok 29 087 20 710 15 756 
Absenčné výpožičky 90 955 80 034 64 009 
 
Tabuľka č. 11 – Štatistika medziknižničných služieb 
 

Počet výpožičiek Služba 
2003 2004 2005 

Medziknižničná výpožičná služba 1 601 1 486 1 263 
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 1 599 2 121 2 162 
Spolu 3 200 3 607 3 425 
 
Tabuľka č. 12 – Počet miest v študovniach 
 
 2003 2004 2005 
všeobecná študovňa 60 60 60 
študovňa periodík 30 30 30 
študovňa OPOI 12 12 12 
študovňa OECD 4 4 4 
študovňa DK EÚ 4 4 4 
Spolu 110 110 110 
 
Tabuľka č. 13 – Prehľad o počte návštevníkov študovní 
 
 2003 2004 2005 
Počet návštevníkov študovní spolu 44 589 50 335 49 803 
Z toho: všeobecnej študovne 22 904 29 150 29 117 
            študovne periodík 19 485 19 165 18 988 
            OPOI 1 869 1 675 1 455 
            EÚ 264 286 198 
           OECD 67 59 45 
 
Tabuľka č. 14 – Návštevnosť verejných internetových pracovísk 
 
Internetové pracoviská/počet používateľov 2003 2004 2005 
všeobecná študovňa 12 804 18 158 18 073 
študovňa periodík 7 588 6 754 6 173 
študovňa OPOI 1 825 1 991 2 022 
Spolu 22 217 26 903 26 248 
 
 
 



Tabuľka č. 15 – Prehľad o zameraní pracovísk registrovaných používateľov v percentách 
 
Registrovaní používatelia 2003 2004 2005 
školstvo, kultúra 33,6 22,9 20,9 
inžiniersko-technická činnosť 24,3 26,2 24,7 
veda a výskum 9,0 9,7 9,5 
výroba, energetika 8,5 7,6 8,3 
obchod, služby, financie a poisťovníctvo 7,5 8,2 10,9 
doprava a spoje 3,1 4,9 4,0 
informácie, knihovníctvo 2,6 4,2 3,4 
správa, súdnictvo 2,1 1,8 2,2 
zdravotníctvo, životné prostredie 1,8 1,9 2,3 
poľnohospodárstvo 0,6 0,6 0,7 
umenie, šport 0,7 0,7 1,0 
Iné 6,2 11,3 12,1 
 
Vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov, edičná činnosť 
 
Tabuľka č. 16 – Prehľad o odborných seminároch a kurzoch poriadaných CVTI SR 
 
 2003 2004 2005 
Počet seminárov/kurzov 4/6 8/10 23 
Počet účastníkov seminárov/kurzov 120/90 185/123 300 
 
Tabuľka č. 17 – Prehľad o počte vydaných titulov 
 
 2003 2004 2005 
Počet vydaných titulov spolu 48 9 7 
Z toho: počet periodických publikácií 4 4 4 
            počet neperiodických publikácií 44 5 3 
 
Tabuľka č. 18 – Prehľad o počte abonentov odborného periodika CVTI SR ITlib 
 
 2003 2004 2005 
Počet odberateľov ITlib celkom 198 180 195 
Z toho: SR 180 167 179 
            ČR 18 13 16 
 
Obchodná kancelária vydavateľstva EÚ 
 
Tabuľka č. 19 – Údaje o distribučnej činnosti obchodnej kancelárie EÚ 
 
 2003 2004 2005 
Počet zákazníkov  392 688 799 
Počet produktov dodaných klientom 1 377 6 519 6 704 
Počet abonovaných periodík 96 721 549 
Počet uzatvorených licencií (BD CELEX) 3 5 0 
 
 
 


