


Centrum vedecko-technických informácií SR 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
 

 

PRIHLÁŠKA POUŽÍVATEĽA 

PRE VZDIALENÝ PRÍSTUP DO E-ZDROJOV CVTI SR 
Píšte prosím paličkovým písmom! 

 
Priezvisko, meno, titul: 

Dátum narodenia (deň, mesiac, rok): 

Adresa bydliska (ulica, obec, PSČ): 

Telefón: 

E-mail: 

Občiansky preukaz (číslo): 

Heslo (musí mať minimálne 10 znakov a musí spĺňať 3 z týchto podmienok: 

1) aspoň 1 veľké písmeno, 2) aspoň 1 malé písmeno, 3) aspoň 1 číslicu, 4) aspoň jeden 

špeciálny znak) 

 

Profil: (zaškrtnite) Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: (zaškrtnite) 

 študent 

 študent – doktorandské štúdium 

 vedecko-výskumný pracovník 

 neuvedené 

 základné vzdelanie 

 stredné vzdelanie 

 úplné stredné vzdelanie 

 vysokoškolské bakalárske 

 vysokoškolské magisterské 

 vysokoškolské doktorandské 

 

 

Súhlasím so zasielaním oznamov a pozvánok súvisiacich s ponukou e-zdrojov CVTI SR na uvedenú e-mailovú adresu 

(vhodné označte): □ áno □ nie 

 
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Knižničným a výpožičným poriadkom CVTI SR, a zaväzujem sa dodržiavať jeho ustanovenia. 

Súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje zapísané a spracované v elektronickej databáze používateľov Centra VTI SR v rozsahu 

uvedenom na tejto prihláške a aby Centrum VTI SR s nimi nakladalo v súlade s Podmienkami ochrany súkromia. 

 

 

 

Dátum a podpis 
 

............................................................................................................................................................................... 

 
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v 
rámci riešenia medzinárodného projektu EODOPEN voľne sprístupňuje 
stovky odborných dokumentov z 20. a 21. storočia. 

 

K dokumentom EODOPEN môžete bezplatne pristupovať na: 

digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/eodopen 
 

Viac informácii nájdete na: 

eodopen.eu a cvtisr.sk/eodopen 

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. je Knižnica je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych 
používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti  

a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. 

 



Postup pri registrácii

Pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR

Obdarovaný prihlášku vyplní a vlastnoručne podpíše.

Vypísanú prihlášku po naskenovaní pošlite na e-mail: kniznica@cvtisr.sk
alebo poštou na adresu:
Centrum vedecko-technických informácií SR,
Odbor knižnično-informačných služieb
Lamačská cesta 8/A
840 05 Bratislava

Po prijatí prihlášky Vás zaregistrujeme. Na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške
Vám odošleme prístupové práva na vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR.
Nové registrácie počas vianočných sviatkov budeme vybavovať 28.12. a 30.12.

Dodatočná registrácia do služby Bookport

Kvôli možnosti sťahovania e-kníh a ich offline čítania aj na prenosných zariadeniach je nutná
dodatočná registrácia vslužbe Bookport prostredníctvom vzdialeného prístupu CVTI SR.
Konkrétny postup na prihlásenie sa do e-zdrojov apostup registráciu do služby Bookport
nájdete na webe nvk.cvtisr.sk vsekcii Vzdialený prístup ke-zdrojom.

Viac informácií oslužbe Bookport, ako aj videonávod na registráciu avyužívanie služby
nájdete vpodstránke Bookport vsekcii Elektronické informačné zdroje na webe nvk.cvtisr.sk.

Vprípade otázok alebo problémov kontaktuje helpdesk:
+421 2/222 001 34
kniznica@cvtisr.sk

Registrácia i predĺženie registrácie na vzdialený prístup platia 365 dní odo dňa zaregistrovania/predĺženia registrácie. Pre predĺženie
registrácie stačí zaslať email na kniznica@cvtisr.sk.
Platnosť registrácie možno predĺžiť najneskôr do 365 dní; údaje o používateľoch sa uchovávajú (v zmysle GDPR) len po túto dobu!
Potom už je možná len opätovná registrácia.
Ostatné knižnično-informačné služby (napr. výpožičné) môžu používatelia využiť iba po vydaní knižničného pasu, pri osobnej
návšteve registračného pracoviska CVTI SR.

Viac informácií ma webe nvk.cvtisr.sk v kolónke “Registrácia používateľa“.




