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Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV 
 

Dňa 13. novembra 2012 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave 

uskutočnil 4. ročník podujatia, Brána k vedeckému poznaniu otvorená. Podujatie sa konalo pod 

záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výročná konferencia 

mala za cieľ informovať o dosiahnutých úspechoch v rámci realizácie projektu Národný 

informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom (NISPEZ).  

 

Strategickým cieľom projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a 

vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom nástrojov na 

riadenie a správu elektronických zdrojov. 

 

Podujatie otvoril Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, ktorý vyjadril podporu ministerstva 

pri riešení problematiky zabezpečenia prístupu k vedeckým a odborným elektronickým informačným 

zdrojom po skončení uvedeného projektu.  

 

V úvode jednotliví odborní garanti aktivít informovali o ťažiskovej aktivite projektu. Touto aktivitou 

je zabezpečenie prístupu k vedeckej odbornej a zahraničnej literatúre, ako aj vybudovanie centrálnej 

databázy slovenských elektronických zdrojov pre Vedu a Výskum a informačného systému pre vedu – 

SK CRIS. Dôležitosť a význam vedeckých informácií, ako základ vedeckej práce, vyzdvihol vo svojej 

prednáške doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jeho 

profesijné pôsobenie v oblasti vedy a výskumu bolo ocenené Cenou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, ktoré si prevzal na slávnostnom galavečere Týždňa vedy a techniky 2012. Zahraničným 

hosťom na konferencii bol p. Srečko Bončina, vedúci Inovačného centra Národnej a univerzitnej 

knižnice v Ljubljane, ktorý sa podelil o skúsenosti z oblasti zabezpečovania prístupu k vedeckým a 

odborným e-zdrojom v Slovinsku.  

 

Záver konferencie patril spolupracujúcim firmám prezentujúcim novinky v oblasti elektronických 

informačných zdrojov ako aj priestoru pre odbornú diskusiu. Sprievodným podujatím konferencie bol 

aj odborný tréning a ukážky vyhľadávania elektronických informačných zdrojov vo Vyhľadávacom 

portáli pre vedu a výskum – scientia.sk. 

 

Bližšie informácie o podujatí sú dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk 
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