Kľúčom k integrovanému systému služieb je jednotné
komunikačné rozhranie - portál
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VEDECKÁ KNIŽNICA

Aktuálne viac ako 900
tisíc knižničných jednotiek
vedeckej a technickej
literatúry

Vyše tisíc titulov tlačených
odborných a vedeckých
periodík

Vzdialený prístup do
licencovaných e-zdrojov

Kontaktná kancelária pre
Open Access

Kurzy knihovníckeho
odborného minima
a Otvoreného prístupu

Digitalizácia

Vedecko-odborný
časopis ITlib. Informačné
technológie a knižnice

2

TRANSFER TECHNOLÓGIÍ

Centrum transferu
technológií pri CVTI SR
(CTT CVTI SR)

Celoslovenská
podpora v oblastiach
ochrany a komerčného
zhodnocovania duševného
vlastníctva z akademického
prostredia

Prepájanie akademickej
sféry so súkromnou

Aktivity a služby
orientované na dve základné
cieľové skupiny: vedeckovýskumné inštitúcie;
podnikateľské subjekty
a široká verejnosť

Stredisko
patentových informácií
PATLIB
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POPULARIZÁCIA VEDY A TECHNIKY

Veda v Centre / cyklus
vedeckých kaviarní;
stretnutia s osobnosťami
vedy a techniky
Vedecká cukráreň / cyklus
prednášok s diskusiou pre
mladých ľudí
Týždeň vedy a techniky
na Slovensku / množstvo
sprievodných podujatí
naprieč Slovenskom
Vedec roka SR / tradícia
ocenenia kvality a hodnoty
vedeckej práce
Festival vedeckých filmov /
prezentácia filmov a relácií
vedecko-popularizačného
žánru
Quark / popularizačný
magazín o vede a technike
Vydávanie vedeckopopularizačných publikácií
a brožúr
Popularizačné weby a profily
na sociálnych sieťach
www.vedanadosah.sk
Zážitkové centrum
vedy Aurelium
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„Integrovaný systém služieb CVTI SR“ je komplexom informačných systémov, softvérových
portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít s cieľom ich hladkého sprístupne
čo najširšiemu spektru používateľov z vedecko-výskumnej komunity a školstva

KOMPLEXNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

SK CRIS / Informačný systém
pre oblasť vedy a výskumu;
údaje o projektoch, ich
výsledkoch; register organizácií
výskumu a vývoja; personálna
databáza výskumníkov.
CIP VIV / Centrálny
informačný portál pre výskum,
vývoj a inovácie; informácie
súvisiace so štátnou podporou
vedy a jej financovia; hodnotenie
celoštátneho a regionálneho
potenciálu vedy, výskumu
a inovácií
CREPČ a CREUČ /
Centrálny register evidencie
publikačnej a umeleckej
činnosti; bibliografické databázy
publikačnej a umeleckej činnosti
vysokých škôl v SR
CRZP a APS / Centrálny
register záverečných prác
a Antiplagiátorský systém;
spracovanie, kontroly originality,
registrácia, uchovávanie
a sprístupňovanie záverečných
prác vypracúvaných na
univerzitách a vysokých školách
pôsobiacich v Slovenskej
republike
ECHNIC
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Kľúčom k integrovanému systému služieb je jednotné
komunikačné rozhranie - portál

INFORMÁ

ISS CVTI SR / Integrovaný
Systém Služieb CVTI SR;
https://iss.cvtisr.sk
služby ukladania dát; určený
cez ktoré pristupujú používatelia ISS CVTI SR k jednotlivým službám systému
používateľom z akademickej obce
SR, študentom, pedagogickým
a vedecko-výskumným
pracovníkom
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NÁRODNÉ PROJEKTY

Operačný program Výskum
a inovácie (OP VaI)
Informačný systém výskumu
a vývoja – prístupy do databáz
pre potreby výskumných
inštitúcií (NISPEZ IV)
/ modernizácia národnej
infraštruktúry pre informačnú
podporu vedy a inovácií
na Slovensku; systémové
riešenie s priamym vplyvom
na zvyšovanie výkonnosti
a excelentnosti výskumu a vývoja
na Slovensku a hospodársky rast.
Horizontálna IKT podpora
a centrálna infraštruktúra pre
inštitúcie výskumu a vývoja (DC
VaV II) / budovanie komplexnej
výskumno-vývojovej centrálnej
IKT infraštruktúry pre inštitúcie
výskumu a vývoja na národnej
úrovni; základ = existujúce Dátové
centrum v Žiline (DC VaV)
Horizontálna podpora účasti
SR v Európskom výskumnom
priestore (SK4ERA) / vytvorenie
funkčného systému odbornej
podpory účasti slovenských
inštitúcií z verejného sektora
a podnikov v európskom
výskumnom priestore
a v európskych výskumných
a inovačných programoch.
Operačný program Ľudské
zdroje (OP ĽZ)
IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.
storočie / Bádateľsky orientované
vzdelávanie a príprava mladých
pre aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti
a trhu práce so zameraním na
informatiku a IKT.
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY A HORIZONT 2020

Program Interreg DANUBE
TRANSNATIONAL PROGRAMME
EcoInn Danube / posilnenie spolupráce
inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti
ekologicky orientovaných inovácií najmä
energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti.
ResInfra@DR / podpora vytvorenia nových
výskumných infraštruktúr; stanovenie
postupov pre zlepšenie už existujúcich
výskumných infraštruktúr.
Program Interreg CENTRAL EUROPE
FabLabNet / predstavenie inovačného
potenciálu fabLabov (fabrication laboratories)
v strednej Európe; ich začlenenie do
existujúcich inovačných ekosystémov.
European Network for Academic Integrity
ENAI / podpora integrity v celom
akademickom svete, pri vzdelávaní, výskume
a pri ďalších aspektoch akademického
sektora.
HORIZONT 2020 / program EÚ pre
financovanie výskumu a inovácií; Európska
noc výskumníkov / HubIT (Zodpovedný
výskum a inovácie v oblasti IKT) / Open
AIRE-Advance (problematika Open Access)
/ VIP4SME (Podporné služby v oblasti
duševného vlastníctva pre malé a stredné
podniky)
Tematicky orientované projekty, do ktorých
sú zapojené národné kontaktné body pre
H2020:

HORIZONT 2020

COSMOS 2020 (oblasť vesmíru) /
ETNA2020 (oblasť dopravy) / Idealist 2018
(oblasť IKT) / NCPs CaRE (oblasť životného
prostredia) / NCP_WIDE.NET (šírenie
excelentnosti a rozšírenie účasti v programe
Horizont 2020) / NET4SOCIETY (sociálnoekonomické a humanitné oblasti) / NUCLEEU 2020 (program Euratom) / SEREN3
(oblasť bezpečnosti)
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STYČNÁ KANCELÁRIA SR PRE VÝSKUM A VÝVOJ V BRUSELI

Samostatná kancelária
zameraná na monitorovanie
a vyhodnocovanie
európskych politík
a nástrojov na podporu
výskumu, vývoja a inovácií
s dôrazom na rámcový
program EÚ pre výskum
a inovácie – Horizont 2020
Poskytovanie odborných
informácií a konzultácií
k projektom; odporúčanie
úspešných príkladov
a osvedčených praktík EÚ;
sprostredkovanie kontaktov
EÚ a cielených informácií
Spolupráca s európskymi
inštitúciami v oblasti
výskumu a vývoja,
ostatnými inštitúciami
pôsobiacimi v Bruseli
a medzinárodnou inovačnou
komunitou s cieľom
zlepšenia informačných
tokov medzi európskymi
inštitúciami a slovenskými
výskumníkmi a inovátormi
Poskytovanie logistického
zázemia pre slovenské
subjekty; organizácia
informačných dní,
workshopov, odborných
tréningov, seminárov
a konferencií
Bezplatné služby
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SLORD

INFORMÁCIE O ŠKOLSTVE

Výskumy a prevencia
/ celoslovenské
reprezentatívne sociologické
výskumy v oblasti
vzdelávania a uplatňovania
ľudských práv v školskom
a rodinnom prostredí,
výchovy k ľudským
právam a multikultúrnej
výchovy, konzumácie
legálnych a nelegálnych
drog a životného
štýlu; komparácie
získaných výsledkov
s predchádzajúcimi
zisteniami; vývojové trendy
Publikácie a časopisy /
analýzy, prognózy, štúdie,
štatistické ročenky,
adresáre, prehľady,
periodiká vzťahujúce sa
k rezortu školstva
Štipendiá / stredoškolské;
motivačné
Registre, štatistiky a zber
údajov v oblasti školstva
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ĎALŠIE ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKÁ

Pracovisko centrálneho manažmentu Národnej
teleprezentačnej infraštruktúry (NTI) v Košiciach /
centrálny manažment, správa systému a podpora
prevádzky národnej teleprezentačnej infraštruktúry
(NTI); NTI - sieť teleprezentačných miestností
na akademických a výskumných pracoviskách
na celom Slovensku; uľahčenie komunikácie
pri riešení výskumných úloh
FabLab Bratislava / tvorivá dielna FabLab - otvorená
platforma pre dizajnérov, umelcov, študentov,
podnikateľov, vývojárov a širokú verejnosť; priestor
pre prácu s najmodernejšími výrobnými technológiami
výroby 21. storočia; priestor pre zhmotňovanie snov
Školské výpočtové strediská / zabezpečenie
rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie
pedagogických a nepedagogických zamestnancov
v oblasti IKT; vývoj a prevádzka aplikácií pre zber
a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja
oblastí v kompetencii rezortu školstva na regionálnej
úrovni; vzdelávanie zamestnancov školstva v oblasti
IKT; 5 školských výpočtových stredísk (Bratislava,
Piešťany, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica,
Michalovce)
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave /
špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho
druhu v SR; zhromažďuje, spracováva, ochraňuje,
vedecky zhodnocuje a prezentuje hmotné dokumenty
z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné
kultúrne dedičstvo
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči / špecializované
múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou; komplexná
dokumentácia v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej
pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným
znevýhodnením; zhromažďuje, ochraňuje, odborne
zhodnocuje, spravuje, využíva a sprístupňuje hmotné
doklady z dejín špeciálneho školstva a zdravotne
znevýhodnených na Slovensku
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ZÍSKANÉ OCENENIA
2003

Cena Jána Bahýľa
za dlhoročné poskytovanie služieb v oblasti patentových
informácií. Cenu udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR
(ÚPV SR). Jej primárnym cieľom je upriamiť pozornosť na
vedecko-technickú tvorivosť na Slovensku a priemyselnoprávnu ochranu jej výsledkov. Zároveň však chce aj prezentovať
výnimočné slovenské technické či dizajnérske riešenia.
www.patlib.cvtisr.sk

2004

Cena INFORUM
za Informačný portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
- infolib.sk. Cena je súčasťou medzinárodnej konferencie
o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM. Oceňuje
sa najvýznamnejší a najlepší produkt alebo služba spojená
s e-zdrojmi v rámci Čiech a Slovenska. Projekt InfoLib bol
riešený spoločne so Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc
a Katedrou knižničnej a informačnej vedy, Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
Čestné uznanie
na medzinárodnej konferencii ITAPA v Bratislave v rámci 3.
ročníka súťaže o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy – pre
portál infolib.sk.
www.infolib.sk

2005

TOP Web Lib
3. miesto v súťaži TOP Web Lib o najlepšie webové sídlo
knižnice

2009

Cena INFORUM
získal 1. 6. 2009 Centrálny informačný portál pre výskum
a inovácie (CIP VVI).
www.vedatechnika.sk
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2010

Microsoft Industry Award´s 2010
za Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
(CIP VVI). Ocenenie bolo udelené v kategórii ‚Najlepšie riešenie
pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru.‘

2011

ITAPA
2. cena v kategórii ‚Nové služby‘ na prestížnom medzinárodnom
kongrese ITAPA za projekt ANITIPLAG. Ide o jedinečný
antiplagiátorský systém, ktorý overuje originalitu záverečných
vysokoškolských prác. Samotná kontrola originality je
zabezpečená ukladaním týchto prác v Centrálnom registri
záverečných prác (CRZP). Ceny ITAPA sú ocenením najlepších
projektov v oblasti digitalizácie spoločnosti.
www.crzp.sk

2013

Európska cena v oblasti inovácií
vo verejnej správe
V súťaži vyhlasovanej Európskou komisiou zvíťazil ANTIPLAG
v kategórii �Iniciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu.‘ V írskom
Corku za CVTI SR cenu preberali Mrg. Július Kravjar a Mgr.
Juraj Noge z Odboru rozvoja informačných systémov. Ocenenia
za zúčastnil aj Seán Sherlock, írsky minister pre podnikanie,
pracovné miesta, vzdelávanie a kvalifikácie so zodpovednosťou
za výskum a inovácie a Máire Geoghegan-Quinn, komisárka
Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu, ktorá ocenenie
odovzdávala.

2014

Cena European Projects Awards
získal prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SR.
European Projects Association udeľuje toto ocenenie za účelom
rastu povedomia európskej spoločnosti o pozitívnych dopadoch
europrojektov. Cena udelená Jánovi Turňovi bola ocenením
implementácie projektov CVTI SR v programovom období 2017
– 2013.

Cena za vedu a techniku za rok 2014
v kategórii ‚Popularizátor vedy‘ získala Mgr. Andrea Putalová,
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti (NCP VaT).
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2016

Cena za vedu a techniku
v kategórii ‚Popularizátor vedy‘ získal kolektív Národného centra
pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT).

2017

Cena Zväzu poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností SR
Na Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm 2017 bola Cenou
Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností
SR ocenená séria popularizačných videí s agrotématikou, ktoré
CVTI SR vytvorilo v spolupráci s RTVS. Cena bola udelená
kategórii ‚Nové média.‘ Agrofilm ju hodnotil po prvýkrát.
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Levoča

1

Bratislava

2
Piešťany

Bratislava
Centrum vedecko technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
Staré Grunty 52
Školské výpočtové stredisko
Staré grunty 52
Zážitkové centrum vedy Aurelium
Bojnická 3
kreatívna dielňa Fablab Bratislava
Ilkovičova 8
Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1

Liptovský Mikuláš

8

Michalovce

Banská Bystrica

4

6

6
Liptovský Mikuláš

Levoča

Žilina
Dátové centrum pre výskum a vývoj
Univerzitná 1
Banská Bystrica
Školské výpočtové stredisko
Tajovského 25

Ružomberok
Vedecko výskumné protónové centrum
ul. gen. Miloša Vesela 21

3

4

5

5

Piešťany
Školské výpočtové stredisko
Bernolákova 14

Ružomberok

Banská Bystrica

2

4

Žilina

Liptovský Mikuláš
Školské výpočtové stredisko
Hurbanova 6

2

Brusel

3
7

8

7

6

6
Piešťany
Školské výpočtové stredisko
Bernolákova 14
3

7

Žilina

3

7
Žilina
Dátové centrum pre výskum a vývoj
Univerzitná 1
formácií SR

NA MAPE DNES

Piešťany

8
4

5

Ružomberok

Levoča
Múzeum špeciálneho školstva Levoča
Námestie Majstra Pavla 28

Michalovce
Školské výpočtové stredisko
Okružná 3657

Banská Bystrica
Školské výpočtové stredisko
Tajovského 25

5

Brusel
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD)
Rue du Luxembourg 3

Ružomberok
Vedecko výskumné protónové centrum
ul. gen. Miloša Vesela 21
a
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Michalovce

Brusel
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD)
Rue du Luxembourg 3

Michalovce
Školské výpočtové stredisko
Okružná 3657

Levoča
Múzeum špeciálneho školstva Levoča
Námestie Majstra Pavla 28

Liptovský Mikuláš
Školské výpočtové stredisko
Hurbanova 6
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O CVTI SR
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je priamo riadená organizácia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Inštitúcia bola založená v roku 1938 ako Slovenská technická
knižnica.
CVTI SR plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, pre vedu, techniku,
inovácie a funkciu špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky. Je hosťujúcou organizáciou
siete Národných kontaktných bodov pre HORIZONT 2020 a zabezpečuje prevádzku Styčnej
kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli.
Poslaním inštitúcie je podporovať rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, a to budovaním a prevádzkovaním
informačných systémov pre výskum a vývoj; budovaním a spravovaním knižničných a informačných
fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť; metodickou
a analytickou činnosťou podporujúcou riadenie a hodnotenie v oblasti výskumu, vývoja a vysokých
škôl; prípravou a realizáciou projektov podporujúcich výskum, vývoj a vzdelávanie; popularizáciou
vedy a techniky v spoločnosti. CVTI SR je depozitnou knižnicou OECD, EBOR a WIPO a plní
funkciu strediska patentových informácií PATLIB.

1938 – 1948
• Ústredná technická knižnica pri Štátnej vysokej škole technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach (SVŠT)
1948 – 1951
• Slovenská technická knižnica (SlTK); stále súčasť SVŠT
1951 – 1961
• Ústredná technická knižnica (UTK); knižnica vyčlenená z SVŠT a ustanovená ako samostatná
verejná vedecká knižnica
1961 – 1992
• Slovenská technická knižnica (SlTK); opäť premenovaná na SlTK
1992 – 1996
• Slovenská technická knižnica – Centrum vedecko-technických informácii SR
1996 – súčasnosť
• Centrum vedecko-technických informácií SR
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Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Bratislava, 2019
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