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DE GRUYTER REFERENCE 
Enzymes Online

Široké spektrum tém týkajúcich sa 
funkcie, analýzy a aplikácie enzýmov. 
Viac ako 1400 príspevkov, ktoré sú 
zaradené do nasledujúcich kategórií: 

charakteristiky enzýmov / klasifikácia 
enzýmov / organizmus / medicína 
/ biológia / aplikácia / laboratórne 
a manipulačné metódy

DE GRUYTER REFERENCE  
Energy Online 

1500 príspevkov, ktoré sú 
zoradené do kategórií:

konvenčná energia / ekonomika 
a politika /  konverzia a skladovanie 
energia /  efektivita / výroba 
a  prenos energie / obnoviteľná 
energia / technológie
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EMERALD PREMIER COLLECTION (cca 300 titulov e-periodík) 
a EMERALD eBOOK SERIES  (cca 400 titulov e-kníh) 
Obchod – manažment – ekonómia – inžinierske odbory – počítače – 
technika a spoločenské vedy

ANALYTICAL CHEMISTRY
(online) – e-časopis prináša nové 
a  pôvodné poznatky zo všetkých 
oblastí analytickej chémie WATER ENVIRONMENT RESEARCH

 (online) – e-časopis prináša vedecké a technické 
aspekty kvality vody: toxikológia životného 
prostredia, poľnohospodárstvo, mikrobiológia 
a verejné zdravie

http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov/registracia-na-vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=5369


NA ROK 2020 SME PREDPLATILI TLAČENÉ TITULY, KTORÉ NÁJDETE V ŠTUDOVNI PERIODÍK: 

Z PONUKY LICENCOVANÝCH E-ZDROJOV CVTI SR PRE VÁS VYBERÁME:

ODPORÚČAME AJ ZDROJE S OTVORENÝM PRÍSTUPOM: 

BECK-ONLINE (1 licencia v  študovni) - jedinečná elektronická knižnica s  kompletnou 
komentárovou a  ďalšou literatúrou nakladateľstva C. H. Beck, ktorá je dôsledne previazaná 
s oficiálnym znením zbierky zákonov SR, s judikatúrou slovenských súdov a dokumentmi EÚ.

Odborný časopis z  oblasti stavebného 
inžinierstva v nemeckom jazyku, ktorý nemá 
elektronickú verziu. Vo fonde CVTI SR ho 
nájdete od roku 1949. 

200 titulov časopisov z oblasti biologických, 
ekologických vied a vied o životnom prostredí.

Zbierka výskumných metód obsahujúca viac 
ako 1000 príspevkov vo forme referenčných 
prác, článkov z časopisov, inštruktážnych videí 
z oblasti spoločenských vied

Časopisy a  knihy s  otvoreným prístupom, 
s obsahom zo všetkých oblastí vedy, techniky, 
medicíny, spoločenských a humanitných vied. 

Viac ako 215 000 voľne dostupných recenzovaných článkov 
z oblasti: biológie / počítačovej biológie / tropických chorôb / 
medicíny / genetiky / patogénov - fyzikálnych vied / ekológie / 
techniky / výskumných a analytických metód atď.

Časopisy z oblasti medicíny a zdravotníctva.

Príspevky vo forme videí týkajúce sa 
biologických, medicínskych, chemických a 
fyzikálnych výskumov.

Týždenník z oblasti vedy a techniky 

Dvojtýždenník, obsahujúci 
príspevky z molekulárnej 
biológie 
– biochémie 
– výskumu rakoviny 
– bunkovej biológie 
– genetiky 
– imunológie. 
Archív do roku 2019 je 
dostupný online.
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