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1.   IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

1.1   Identifikačné údaje 

Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1 

Rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia  

Riaditeľ: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

Kontakt: Tel.: 02/69253 102, Fax: 02/69253 180,  e-mail: cvti@cvtisr.sk  URL: http://www.cvtisr.sk  

 

Vedenie organizácie 

Námestníci 

Námestník pre koordináciu a rozvoj  Ing. Oleg CVIK 

Námestník pre ekonomiku a prevádzku  Ing. Eva KALUŽÁKOVÁ 

Námestník pre knižnično-informačnú činnosť PhDr. Mária ŽITŇANSKÁ 

Vedúci odborov 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Mgr. Andrea PUTALOVÁ 

Projektová kancelária  PhDr. Daniela BIROVÁ 

Odbor informačných technológií Ing. Mikuláš KEVÉLY 

Odbor rozvoja informačných technológií Ing. Juraj NOGE 

Odbor transferu technológií Ing. Ľubomír BILSKÝ 

Odbor ekonomicko-hospodársky  Bc. Dáša KISSOVÁ 

Odbor vzťahov s verejnosťou PhDr. Mária ŽITŇANSKÁ 

Odbor knižnično-informačných služieb  Mgr. Terézia MIŠOVIČOVÁ 

Odbor knižničných fondov PhDr. Edita TAROVSKÁ 

 
 

1.2   Hlavné úlohy a činnosti CVTI SR    

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) je štátnou príspevkovou organizáciou 
napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.   

V súčasnosti CVTI SR komplexne zabezpečuje informačnú podporu pre vedu a techniku na Slovensku 
prostredníctvom priamo zadaných úloh MŠVVaŠ SR a realizácie národných projektov spolufinancovaných 
zo zdrojov EÚ. Plní funkciu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je 
metodicko-analytickým a výskumným pracoviskom pre informačný systém výskumu a vývoja na Slovensku 
– prevádzkuje a aktualizuje Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie. V súvislosti so 
zabezpečovaním podpory v procese hodnotenia vedy prevádzkuje CVTI SR  Centrálny register evidencie 
publikačnej činnosti a Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác spoločne so Systémom na 
odhaľovanie plagiátov. V rámci prevádzky špecializovanej vedeckej knižnice sa zameriava na získavanie, 
spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých druhov vedeckých dokumentov a informácií bez 
ohľadu na formu média a lokalizáciu. CVTI SR prevádzkuje Stredisko patentových informácií – PATLIB a 
podieľa sa na návrhu národného systému pre transfer technológií a zabezpečovaní podpory vedeckých 
pracovísk v tejto oblasti. Všetky úlohy plní Centru vedecko-technických informácií SR v súlade so svojím 
štatútom a plánom hlavných úloh.  

mailto:cvti@cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk/
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2.   POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE  

2.1   Poslanie Centra vedecko-technických informácií SR  

Poslaním CVTI SR je prispievať k podpore rozvoja vedy a techniky na Slovensku najmä prostredníctvom 
budovania a prevádzky komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. V rámci aktivít CVTI SR 
je zabezpečovaná prevádzka a rozvoj Centrálneho informačného systému pre výskum, vývoj a inovácie 
(CIP), Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálneho registra záverečných a 
kvalifikačných prác (CRZP) a naň napojeného Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských 
akademických a výskumných inštitúcií, tzv. antiplagiátorského systému (APS). Inštitúcia sa zaoberá aj 
metodickou a analytickou činnosťou zameranou na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti výskumu, 
vývoja a vysokých škôl. 

Jednou z hlavných funkcií CVTI SR je prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice a s tým súvisiace aktivity 
v oblasti budovania a spravovania knižničných a informačných fondov, ako i poskytovanie knižničných a 
informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť. CVTI SR prevádzkuje stredisko patentových informácií 
– PATLIB, Európske dokumentačné centrum a je depozitnou knižnicou OECD, EBOR a WIPO. 

Samostatnou činnosťou je popularizácia vedy a techniky smerom k odbornej i širšej verejnosti, ktorej sa 
venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR (NCP VaT). 

CVTI SR implementuje tri národné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ 
prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie 
komplexných podporných služieb pre vedeckú komunitu na Slovensku.  

 
 

2.2   Strednodobý výhľad organizácie 

2.2.1  Plán činností 

Snahou CVTI SR v strednodobom horizonte bude získanie a udržanie si kľúčového postavenia v oblasti 
zabezpečovania komplexnej podpory vedy a výskumu na Slovensku.  

Pre dosiahnutie tohto cieľa bude nevyhnutné zabezpečiť úspešnú implementáciu národných projektov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré nám umožňujú naše služby ďalej skvalitňovať a 
diverzifikovať, a tým cielene reagovať na aktuálne potreby vedeckej komunity na Slovensku. V tejto 
súvislosti vnímame v rámci jednotlivých projektov niekoľko hlavných výziev. V prípade národného 
projektu NISPEZ je to riešenie otázky financovania prístupov k licencovaným e-zdrojom pre vedecké 
inštitúcie po vyčerpaní prostriedkov alokovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci národného 
projektu DC VaV bude kľúčovým vybavenie Dátového centra pre výskum a vývoj vhodným aplikačným 
softvérovým zariadením reflektujúcim konkrétne požiadavky vedeckých pracovníkov. Hlavným výstupom 
národného projektu NITT SK bude navrhnutie efektívneho systému na podporu aplikácie a využívania 
vedeckých poznatkov v hospodárskej a spoločenskej praxi. 

V záujme zabezpečenia dodatočných prostriedkov na financovanie časti našich aktivít mimo zdrojov zo 
štátneho rozpočtu počítame s implementáciou ďalších projektov. Jedným z nich je pilotný projekt 
spolufinancovaný Európskym patentovým úradom zameraný na reorientáciu nášho Strediska patentových 
informácií – PATLIB. Ďalším novým projektom CVTI SR je medzinárodný projekt FORT zameraný na 
podporu výskumu a technologických aplikácií. Projekt bude spolufinancovaný v rámci Programu Stredná 
Európa.  
Významnou aktivitou CVTI SR v najbližšom období bude ďalší rozvoj registrov určených na komplexnú 
analýzu, riadenie a hodnotenie vedeckých a výskumných aktivít, či už ide o evidenciu publikačnej činnosti 
alebo systém na odhaľovanie plagiátov. Pôjde najmä o snahu začleniť do hodnotiacich procesov aj 
vedecké inštitúcie mimo vysokých škôl a získať tak efektívne nástroje na monitorovanie a hodnotenie 
vedy na Slovensku. Dôležitým krokom bude aj budovanie inovovaného informačného systému o vede 
podľa medzinárodných štandardov EÚ a zabezpečenie jeho kompatibility a prepojenia s lokálnymi 
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informačnými systémami jednotlivých vedeckých inštitúcií, ako i so systémami o vede prevádzkovanými 
v iných európskych krajinách. 
Ďalšie aktivity plánujeme rozvinúť v oblasti systematického získavania a spracovania slovenskej produkcie 
sivej literatúry a jej následného sprístupnenia odbornej i širokej verejnosti na internete.  
Pre širokú obec knihovníkov a informačných pracovníkov plánujeme i naďalej pripravovať celoslovenský 
odborný časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice, a prinášať tak informácie o najnovších trendoch  
v oblasti knihovníctva, informačnej vedy a nových technológií. 
CVTI SR bude i v budúcnosti pokračovať v aktívnom vyhľadávaní a získavaní rôznych zdrojov financovania 
aktivít zameraných na podporu vedy a výskumu s cieľom zabezpečiť poskytovanie širokej škály 
podporných služieb pre vedeckú komunitu na Slovensku. Pozornosť bude zároveň venovaná dosiahnutiu 
čo najvyššej kvality a pridanej hodnoty týchto služieb. Naším prvoradým záujmov však i naďalej ostane 
riadne a dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich z poslania našej inštitúcie, ako priamo riadenej organizácie 
MŠVVaŠ SR. 

 
2.2.2  Personálne plány 

Pripravenosť zamestnancov na nové úlohy bude naďalej patriť medzi kľúčové faktory pri plnení 
strategických zámerov CVTI SR. Na zabezpečenie nových úloh a činností spojených s implementáciou 
projektov spolufinancovaných zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu budeme okrem nevyhnutného nárastu 
počtu zamestnancov a adekvátnych organizačných opatrení realizovať program výberu a odborného rastu 
ľudských zdrojov. Pretrvávajúcim cieľom bude optimalizovanie vekovej štruktúry zamestnancov a 
vytváranie podmienok na plné uplatnenie profesijných a vedomostných kvalít nových pracovníkov. 
Analyzované budú možnosti zavedenia hodnotenia výkonnosti pracovníkov prostredníctvom sledovania 
vybraných merateľných ukazovateľov. 
 
2.2.3  Finančné plánovanie 

Plán príjmov 

Pri koncipovaní strednodobého výhľadu  na roky 2011 – 2012 sa počíta s reálnym poklesom príjmov            
v oblasti poskytovania služieb z dôvodu poskytovania rešeršných služieb bezplatne (ide o využitie databáz 
obstaraných z prostriedkov ERDF). S nárastom príjmov bude možné počítať v prípade možnosti refundácie 
časti prevádzkových nákladov v súvislosti s plánovanými novými činnosťami digitalizačného pracoviska 
a Dátového centra pre VaV. Súvisiace výkony a služby budú poskytované len vedeckej obci v rámci celej SR 
(poskytovanie dátového priestoru a výpočtového výkonu, spravovanie rozsiahlych účelových databáz 
určených pre vedu a výskum s využitím špecializovaného aplikačného programového vybavenia). Ceny za 
poskytované služby budú kalkulované tak, aby pokryli iba skutočne vynaložené náklady (na mzdy a odvody 
zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku pracovísk – operátorov a energie , ktoré nie je možné hradiť 
z projektu EÚ), bez vytvárania akéhokoľvek zisku. Odhad plánu príjmov na rok 2011 a 2012 je závislý 
najmä od typu a množstva obstaraného softvérového aplikačného vybavenia pre DC VaV. Očakávame 
postupný nárast týchto príjmov, pričom v roku 2012 odhadujeme naplnenie príjmov v objeme cca.         
150 000 €.  

 

Plán bežných výdavkov  

V strednodobom výhľade v oblasti bežných transferov je odhad objemu prostriedkov na rok 2011 vo výške 
3 462 015 €, na rok 2012 je odhad 3 800 000 €. V rámci strednodobého výhľadu návrh rozpočtu sa 
zohľadňuje medziročný nárast tarifných platov vrátane platových postupov, ďalej medziročný nárast     
o plánované miery inflácie v tovaroch a službách. S rozširovaním úloh CVTI SR v ďalšom období 
predpokladáme potrebu nárastu objemu bežného transferu, najmä v súvislosti s prevádzkou Národného 
systému pre transfer technológií, Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ako aj  
s potrebou zabezpečiť technickú podporu pre DC VaV, ktorú nie je možné hradiť z projektov 
štrukturálnych fondov. 
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Plán kapitálových výdavkov 

V strednodobom výhľade MŠVVaŠ SR neumožnilo plánovať v RIS-e kapitálové výdavky na roky 2011 
a 2012. Kapitálové prostriedky sú CVTI SR pridelené na základe skutočnej potreby na začiatku príslušného 
rozpočtového obdobia. 

 

 

3.   KONTRAKT  ORGANIZÁCIE  S  ÚSTREDNÝM  ORGÁNOM  A JEHO  PLNENIE 

Na rok 2010 nemalo CVTI SR s MŠVVaŠ SR uzatvorený kontrakt. Plnenie všetkých úloh vyplývajúcich zo 
Štatútu CVTI SR a schváleného Plánu hlavných úloh na rok 2010, vrátane ďalších relevantných činností, 
bolo riadne zabezpečené. 
 



8 

 

4.   ČINNOSTI  ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY  

Činnosti CVTI SR boli v roku 2010 realizované v súlade s poslaním inštitúcie a stanovenými hlavnými 
úlohami. Organizácia tiež zabezpečovala plnenie úloh v zmysle aktuálnych požiadaviek ministerstva 
a svojej rozvojovej stratégie. Konkrétne činnosti a zhodnotenie ich plnenia v roku 2010 sú podrobne 
uvedené v bode 7. tejto výročnej správy. Hlavné činnosti organizácie v roku 2010 boli nasledovné: 
 
a)  Priame úlohy pre MŠVVaŠ SR 

 Informačná podpora vedy a techniky na Slovensku – prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice  
v zmysle zákona č.183/2000 Z. z. Získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých 
druhov dokumentov a informácií bez ohľadu na formu média a lokalizáciu. 

 Zabezpečovanie prevádzky a obsahovej aktualizácie Centrálneho informačného portálu pre výskum, 
vývoj a inovácie (CIP VVI). 

 Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) prevádzkuje CVTI SR od roku 2008. CREPČ 
je databázou publikačnej a umeleckej činnosti, v rámci ktorej CVTI SR koordinuje zber publikácií 
z vysokých škôl SR a zabezpečuje správnosť a korektnosť zozbieraných údajov. 

 Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) je prevádzkovaný v CVTI SR a slúži ako 
porovnávací korpus (spoločne s vybranými internetovými zdrojmi) pre Systém na odhaľovanie 
plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. V roku 2010 bolo               
v systéme zaregistrovaných a porovnaných 71 713 záverečných a kvalifikačných prác takmer všetkých 
vysokých škôl v SR.  

 Činnosť Strediska patentových informácií SR – PATLIB. V roku 2010 sa CVTI SR ako jediné pracovisko 
za SR zapojilo do pilotného projektu Európskeho patentového úradu na reorientáciu stredísk PATLIB.  
 

b)   Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti 

 Národné centrum pre popularizáciu vedy a technicky v spoločnosti (NCP VaT) organizuje viaceré 
podujatia (Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň – nepretržite od roku 2008; od apríla 2010 nová relácia 
Laboratórium v spolupráci s Rádiom Devín a relácia Spektrum vedy na STV 2  a ďalšie) popularizujúce 
vedu a vedecké poznanie formou príťažlivou pre mladých ľudí, študentov, odbornú aj širokú 
verejnosť. 

 
c)  Národné projekty spolufinancované zo zdrojov ERDF v rámci Operačného programu Výskum a  vývoj 

 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ) 
Zmluva podpísaná: 15. decembra 2008 
Doba trvania národného projektu: 2008 – 2014 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 19 881 676,23 € 

 Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) 
Zmluva podpísaná: 15. júna 2009 
Doba trvania národného projektu: 2009 – 2014 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 33 133 963,58 € 

 Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK  
Zmluva podpísaná: 15. júna 2010 
Doba trvania národného projektu: 2010 – 2014 
Oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 8 234 571,17 €  
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad hlavných činností zoskupených do niekoľkých okruhov, vrátane 
orientačnej alokácie mzdových nákladov pripadajúcich na jednotlivé typy činností, vyčíslených na základe 
podielu pracovného času zamestnancov CVTI SR venovaného týmto aktivitám. 
 
Tabuľka č. 1 – Činnosti a ich náklady 

Činnosť 
Mzdové náklady 

(610) v € 
% podiel 

Knižnično-informačná činnosť 474 022,45 43,58% 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky  96 502,92 8,87% 

Prevádzka registrov a databáz o vedeckej činnosti (z toho): 95 259,76 8,76% 

Prevádzka a rozvoj Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj 
a inovácie 

30 137,28 2,77% 

Prevádzka a rozvoj Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti 35 526,27 3,27% 

Prevádzka a rozvoj Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác 
a antiplagiátorského systému 

29 596,21 2,72% 

Národné projekty (z toho): 338 615,73 31,13% 

Národný projekt NISPEZ 171 086,62 15,73% 

Národný projekt DC VaV 71 813,02 6,60% 

Národný projekt NITT SK 95 716,09 8,80% 

Ostatné činnosti (z toho): 83 310,57 7,66% 

Aktivity súvisiace s rozvojom a prevádzkou Dátového centra pre výskum a vývoj, 
mimo národného projektu DC VaV 

33 144,72 3,05% 

Aktivity v oblasti podpory transferu technológií, mimo národného projektu NITT 
SK 

50 165,85 4,61% 

SPOLU 1 087 711,43 100% 

 
 
Graf č. 1 – Činnosti a ich náklady 
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5.   ROZPOČET  ORGANIZÁCIE   

 
 
Zdroje krytia rozpočtu CVTI SR v časovom prehľade  vyjadruje tabuľka č. 2: 
 

 
2008 2009 2010 

 Zdroj financovania  EUR EUR EUR 

Bežný transfer 2 265 717,00 2 330 928,00 3 276 141,00 

Kapitálový transfer 255 427,00 299 582,00 284 091,00 

Celkom zo štátneho rozpočtu na príslušný rok 2 521 144,00 2 630 510,02 3 560 232,00 

Prenesené prostriedky z predchádzajúceho 
roku  1 046 189,73 35 175,09 336 615,03 

Vlastné zdroje 121 719,90 452 632,24 367 686,00 

Štrukturálne fondy EÚ 90 255,93 4 665 971,00 19 166 877,39 

Zdroje celkom 3 779 309,55 7 784 288,35 23 431 410,42 

 
 
Nárast objemu výdavkov zobrazuje graf č.2: 
 

 
 
 
Prehľad o nákladoch, výnosoch a dosiahnutom hospodárskom výsledku CVTI SR v jednotlivých rokoch 
v tabuľke č. 3: 
 

Ukazovateľ 2008  (€) 2009 (€) 2010 (€) 

Náklady 3 455 553 6 683 723 9 091 911 

z toho osobné náklady 1 096 096 1 285 508 1 545 522 

Výnosy 3 451 537 8 042 439 9 049 444 

Hospodársky výsledok -4 016 1 358 716 -42 467 
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Hospodársky výsledok v roku 2009 bol dosiahnutý zaplatením elektronických informačných zdrojov 
v rámci štrukturálnych fondov v decembri 2009 na rok 2010 (účet 381 - náklady budúcich období) v zmysle 
§ 50 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové a príspevkové organizácie, t.j. náklady sa zúčtovali až v roku 
2010.Hospodársky výsledok v roku 2010 hlavnej činnosti za sledované obdobie predstavuje stratu 138 059 
€, ktorá vznikla vypočítaním a zaúčtovaním dane z pridanej hodnoty za posledný štvrťrok 2010. DPH 
nemohla byť zaplatená v decembri 2010. Z uvedeného dôvodu vznikol nesúlad medzi nákladmi a výnosmi 
(použitie transferu na účte 681 vo výške výdavkov). Ide o DPH za nákup databáz pre hlavnú činnosť CVTI 
SR na rok 2011, ktoré museli byť zaplatené pred otvorením databáz k 1.1.2011. Uvedená čiastka bude 
refundovaná ako transfer zo štrukturálnych fondov EÚ v roku 2011 ( § 76 Opatrenia MF SR z 8. augusta 
2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie ...).  
Pozn.: zákon o DPH, § 69 ods. 3 – dodanie služby zahraničnou osobou – najmä elektronických 
informačných databáz – ak je miesto dodania v tuzemsku. 
  
Prehľad o skupinách nákladov a výnosov za rok 2010 v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť vyjadruje 
tabuľka č. 4: 
 
Výnosy Hlavná        

činnosť 
(€) 

Podnikateľská 
činnosť 

(€) 

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)                                              6 665 977  

Výnosy z kapitálových transferov (682)                                                        1 950 901   

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo V.S.(685)              157 599  

Tržby za predaj služieb (602)                                                                                31 978 113 954 

Tržby z predaja dlhodobého majetku (641)                                                         4 812 89 685 

Ostatné pokuty a penále (645)                                                                                  181 0 

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652)                          34 223 0 

Kurzové zisky (663)                                                                                                           7 0 

Ostatné finančné výnosy (668)                                                                                  165 0 

Náklady   

Spotrebované nákupy  (50.)       340 126 75 414 

Služby (51.)                3 968 528 0 

Osobné náklady (52.) 1 517 974 27 547 

Iné náklady ( 53.+54.+55.+56.+59.) 3 157 233 24 836 

Hospodársky výsledok po zdanení -138 059 75 839 
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Čerpanie finančných prostriedkov systémom refundácie a predfinancovania a dosiahnuté percento 
oprávnenosti nákladov  zo štrukturálnych fondov  za obdobie január  - december 2010 podľa jednotlivých 
národných projektov vyjadrujú nasledujúce grafy: 
 

 
Graf č. 3 – Čerpanie projektu NISPEZ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 4 – Čerpanie projektu DC VaV 
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Graf č. 5 – Čerpanie projektu NITT SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: K 20. 4. 2011 neboli v projekte NITT preplatené žiadosti  od augusta 2010. 
 
Rozpočtové  opatrenia  Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu  SR, podrobný prehľad o plnení  
príjmov a čerpaní výdavkov ako i hodnotenie  hospodárenia  z  hľadiska  nákladov,  výnosov a  
hospodárskeho  výsledku CVTI SR v roku 2010 obsahujú prílohy č. 7 - 9. 
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6.   PERSONÁLNE  OTÁZKY 

V CVTI SR bol v roku 2010 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 111 zamestnancov, 
vo fyzických osobách 120. V priebehu roka 2010 bolo prijatých do pracovného pomeru 18 
zamestnancov.  Z CVTI SR za sledované obdobie odišlo 14 zamestnancov. CVTI SR v sledovanom období 
zamestnávalo 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, 10 zamestnancov pracovalo na 
kratší pracovný úväzok. CVTI SR zamestnáva 61 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, t. j. 54,9 %    
z celkového počtu zamestnancov, 42 zamestnancov s úplným stredným vzdelaním, t. j. 38,1 % a 8 
zamestnancov so stredným vzdelaním, t. j. 7,0 %. 
 

Tabuľka č. 5  – Počet zamestnancov v r. 2001 – 
2010 

 

Rok 
 
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 

prepočítaný vo fyzických osobách 

2001 125 128 
2002 122 124 
2003 119 121 
2004 119 128 
2005 121 129 
2006 117 125 
2007 108 110 
2008 89 91 
2009 98 104 

2010 111 120 

Tabuľka č. 6  – Vzdelanostná štruktúra 
zamestnancov k 31. 12. 2010 

 

 

 

Tabuľka č.  7 – Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2010 

 

18 – 30 rokov 31 – 40 rokov 41 – 50 rokov 51 – 59 rokov nad 60 rokov 

16 21 25 53 5 

13,33 % 17,50 % 20,83 % 44,17 % 4,17 % 

 

Graf č. 6  – Veková štruktúra zamestnancov 
 

Stupeň vzdelania 
Počet zamestnancov v 

r. 2010 
Základné 0 

SO 8 

ÚSO (knihovnícke) 16 

US + ÚSO (neknihovnícke) 26 

VŠ (knihovnícke) 28 

VŠ (iné) 33 

Spolu 111 
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6.1   Organizačná štruktúra CVTI SR k 31.12.2010 

1  RIADITEĽ    

 1.1 Sekretariát riaditeľa 
1.1.1  Sekretariát 
1.1.2  Referát personálny 
1.1.3  Referát právny a kontrolný 

 1.2   Projektová kancelária (PK) 
 
2  ÚSEK NÁMESTNÍKA PRE KOORDINÁCIU A ROZVOJ 

2.1 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP vaT) 
2.1.1  Oddelenie komunikácie a propagácie 
2.1.2  Oddelenie elektronických služieb 
2.1.3  Oddelenie správy a prevádzky portálu 

2.2  Odbor informačných technológií (OIT) 
2.2.1  Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky 
2.2.2  Oddelenie  Dátové centrum (ODC) 
2.2.3  Digitalizačné pracovisko (DP) 

2.3 Odbor rozvoja informačných systémov (ORIS) 
         2.3.1  Oddelenie podpory aplikačného softvéru (OPA) 
        2.3.2  Referát knižnično-informačných  systémov (RKIS) 

 2.4 Odbor transferu technológií (OTT) 
2.4.1  Oddelenie hodnotenia kvality pracovísk vedy a techniky (OHK) 

        2.4.2  Oddelenie metodicko-analytické (OMA) 
 
3  ÚSEK NÁMESTNÍKA PRE EKONOMIKU A PREVÁDZKU 

 3.1 Odbor ekonomicko-hospodársky 
3.1.1 Ekonomické oddelenie 

3.1.1.1  Referát PAM 
3.1.1.2  Pokladňa a referát odoslaných faktúr 
3.1.1.3  Referát zásobovania 
3.1.1.4  Referát účtovníctva 
3.1.1.5  Referát evidencie majetku 
3.1.1.6  Referát verejného obstarávania 
3.1.1.7  Referát rozpočtu a štátnej pokladnice 

3.1.2 Oddelenie správy budovy 
3.1.2.1  Referát autodopravy 
3.1.2.2  Referát údržby 
3.1.2.3  Referát BOZP 
3.1.2.4  Podateľňa a archív 

     3.2  Referát knihárskej dielne 

 
4  ÚSEK NÁMESTNÍKA PRE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÚ ČINNOSŤ 

4.1  Odbor vzťahov s verejnosťou 
 4.1.1 Referát metodiky, štatistiky a vzdelávania 
 4.1.2 Referát edičný a propagačný 
 4.1.3 Obchodná kancelária Úradu pre publikácie 

4.1.4  Referát koordinácie získavania a sprístupňovania e-zdrojov 

  4.2  Odbor knižničných fondov 
4.2.1 Oddelenie periodických dokumentov 
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4.2.2 Oddelenie neperiodických dokumentov 

4.3   Odbor knižnično-informačných služieb 
4.3.1  Oddelenie absenčných výpožičiek 

4.3.1.1 Referát absenčných výpožičiek 
4.3.1.2 Referát ochrany knižničného fondu 

4.3.2  Oddelenie prezenčných a referenčných služieb 
4.3.2.1  Referát firemných, normalizačných a patentových informácií 
4.3.2.2  Európske dokumentačné centrum 
4.3.2.3  Referát rešeršných a medziknižničných služieb 
4.3.2.4  Referát študovní 

4.4  Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti 
 
 
6.2    Rozvoj ľudských zdrojov 

Zamestnávateľ počas sledovaného obdobia zabezpečoval účasť svojim zamestnancom na školeniach a 
odborných seminároch organizovaných odbornými vzdelávacími agentúrami na Slovensku. 
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. 
Náklady organizácie za rok 2010 na kurzy, školenia a odborné semináre, na ktorých sa zúčastnili odborní 
zamestnanci, predstavovali 44 845,- €. 
CVTI SR v sledovanom období v rámci disponibilných zdrojov vytváralo pracovné podmienky na 
zvyšovanie kultúry práce a prostredia. Novoprijatým zamestnancom umožnilo 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. Pretrvávajúcim cieľom bude optimalizovanie vekovej štruktúry zamestnancov a vytváranie 
podmienok na plné uplatnenie profesijných a vedomostných kvalít nových pracovníkov. 
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6.4    Zamestnanci a osobné náklady 

 

Tabuľka č. 8 – Zamestnanci a osobné náklady 

   rozpočet rozpočet skutočnosť % prekročenie (+) 
P.  merná 2010 2010 k plnenia úspora (-) 
č. Ukazovateľ jednotka schválený upravený 31.12.2010 k UR k UR 
        

1. Priemerný ev. počet       

 
 

zamestnancov 
osôb      

 - prepočítaný počet  108 112 111 99,11 - 1 
 - fyzické osoby  101 120 120 100,00  

 Osobné náklady, z toho:  1 410 000 1 551 500 1 545 522 99,61 - 5 978 
 o mzdové náklady  1 000 000 1 090 000 1 087 711 99,79 - 2 289 

 o mzd. prostr. bez OON  947 000 1 050 000 1 049 879 99,99 - 121 
 -  OON € 52 446 40 000 37 832 94,58 - 2 168 
2. -  zákon.soc.poist. + NÚP  350 000 361 560 360 921 99,84 - 639 
 -  ost. sociálne náklady  60 000 100 00 96 890 96,89 - 3 110 
        

3. Priemerná mzda € 569 708 746 104,90 + 38 

OON – ostatné osobné náklady (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)  
NÚP – Národný úrad práce (fond zamestnanosti) 
UR – upravený rozpočet 
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7.   CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA  

Na rok 2010 nemalo CVTI SR s MŠVVaŠ SR uzatvorený kontrakt. Zabezpečilo sa vykonávanie aktivít 
vyplývajúcich zo Štatútu CVTI SR, projektov  Operačného programu Výskum a vývoj, projektu 
kooperačného programu  Európskeho patentového úradu na preorientovanie patentových 
informačných stredísk  PATLIB a Plánu hlavných úloh na rok 2010. Rovnako sa plnili ad hoc úlohy zadané 
nadriadeným orgánom. Všetky činnosti a úlohy boli priebežne sledované a vyhodnocované na 
gremiálnych poradách. 
 
7.1   Priame úlohy pre MŠVVaŠ SR 

7.1.1  Knižnično-informačná činnosť 

Knižničný fond 

Knižničný fond (ďalej KF) CVTI SR, tematicky zameraný na technické odbory, vybrané oblasti prírodných, 
ekonomických a humanitných vied, bol v roku 2010 budovaný tak, aby pokrýval požiadavky výskumu a 
vývoja v zmysle prijatých vecných priorít definovaných v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015. Celkový knižničný fond tvoria viaceré čiastkové fondy, a to kníh, periodík, 
patentových dokumentov, technických noriem, firemnej literatúry, oficiálnych dokumentov EÚ, 
dokumentov OECD, EBOR, WIPO a NITT SK v printovej i elektronickej podobe. Pozornosť sme venovali aj 
problematike sivej literatúry. Boli spracované materiály „Analýza sivej literatúry a z nej vyplývajúce 
riešenia“ a „Sivá literatúra vo vzťahu k Dátovému centru pre výskum a vývoj a Digitalizačnému 
pracovisku CVTI SR“. Rovnako sa začalo so systematickým budovaním adresárov producentov sivej 
literatúry v SR.  
 
Tabuľka č. 9 – Stav knižničného fondu k 31. 12. 2010 

Druh Počet k. j. 

Knihy 345 604 

Periodiká viazané 160 756 
Firemné dokumenty 22 318 

Technické normy 109 350 

Patentové dokumenty 257 792 

Dokumenty EÚ 2 630 

Dokumenty OECD 1 974 
Dokumenty EBOR 36 

Dokumenty WIPO 108 

Dokumenty NITT SK 92 

Spolu 900 660 

k. j. – knižničné jednotky 
 
Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňovalo v spolupráci s akvizičnou komisiou a s prihliadaním na 
vyššie uvedené priority, informačnú hodnotu dokumentov a potreby používateľov, pričom sa vychádzalo      
z plánu doplňovania KF CVTI SR. KF CVTI SR sa doplňuje všetkými formami – kúpou, povinným 
výtlačkom, výmenou a darom. 
V sledovanom období bolo posilnené získavanie elektronických periodík. CVTI SR ako jediné na 
Slovensku získavalo kolekciu 78 titulov elektronických periodík vydavateľstva Nature a 18 titulov 
vydavateľstva Emerald Engineering. Bola zakúpená elektronická verzia periodík Science, Genetic 
Engineering  and Biotechnology News a IBM Research and Development, získalo sa 10 titulov e-verzií 
periodík American Physical Society a bolo sprístupnených 125 titulov elektronických kníh kolekcie Safari 
Tech Books Online a 17 titulov e-kníh vydavateľstva Elsevier, ako aj 2 488 technických noriem a 1 118 
patentových dokumentov. Údaje o štruktúre knižničného fondu z hľadiska spôsobu nadobudnutia 
znázorňujú nasledujúce tabuľky: 
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Tabuľka č. 10 – Prehľad o formách získavania knižných dokumentov ( 2008 – 2010) 

 Knihy domáce Knihy zahraničné 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Kúpa 800 307 668 741 566 615 
Povinný výtlačok 2 570 3 112 3 167 0 0 0 
Dar 166 338 384 778 469 771 
Výmena 0 0 0 262 179 105 

Celkom 3 536 3 757 4 219 1 781 1 214 1 491 

 

Tabuľka č. 11– Prehľad o formách získavania periodických dokumentov (2008 – 2010) 

 Periodiká domáce Periodiká zahraničné 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Kúpa 0 0 2 1 782 369 367 
Povinný výtlačok 903 901 932 0 0 0 
Dar 18 21 21 163 142 166 
Výmena 0 0 0 37 36 40 

Celkom 921 922 955 1 982 547 573 

 
Tabuľka č. 12 – Prehľad o formách získavania firemných dokumentov a technických noriem  
(2008 – 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 13 – Prehľad o formách získavania patentových dokumentov (2008 – 2010) 

 Patentové dokumenty 

2008 2009 2010 

Povinný výtlačok 858 1 172 891 
Dar 481 228 227 227 

Celkom 482 086 1399 1118 

 
Prehľad o počte získaných kníh a odoberaných titulov periodík za posledné tri roky  
dokumentuje nasledujúca tabuľka: 
 
Tabuľka č. 13  – Počet získaných knižných aj periodických dokumentov (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 
Počet získaných kníh 5 317 4 971 5 710 
Počet odoberaných titulov 
časopisov 

2 903 1 469 1 528 

z toho: firemných časopisov 92 75 54 

 

 Firemné dokumenty Technické normy 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Povinný výtlačok 93 192 154 788 872 844 
Dar 307 769 1 486 1780 1986 1644 

Celkom 400 961 1 640 2568 2858 2488 
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Tabuľka č. 14 – Prehľad o počte a nákladoch na knihy  získané kúpou (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Získané k. j. tituly 1 541 873 1 283 
z toho: elektronické 23 2 49 

Náklady 1 888 684,- Sk 30 605,82 € 35 491,67 € 

 
Za pridelené finančné prostriedky bolo v roku 2010 získaných 1 283 domácich a zahraničných kníh, ako 
aj prístup do plných textov elektronických kníh Safari TechBooks Online zameraných na informačné 
technológie, a 17 titulov e-kníh vydavateľstva Elsevier.  
 
Tabuľka č. 15 – Prehľad o počte a nákladoch na tituly periodík získaných kúpou (2008 – 2010) 

 2008 2009 2010 

Získané k. j. tituly 1 782 369 369 
z toho: elektronické 1 494 107* 111* 

Náklady  3 724 834,- Sk 110 460,20 € 111 337,00 € 

*v počte titulov nie sú zahrnuté tituly elektronických periodík získavané cez projekt NISPEZ 
 
Od mája 2010 sa knižničný fond, t. j. knihy a všetky periodické aj neperiodické dokumenty vrátane 
dokumentov EDC, OECD a EBOR, spracovával v knižnično-informačnom systéme DAWINCI podľa 
medzinárodných štandardov, angloamerických katalogizačných pravidiel AACR2, vo výmennom formáte 
UNIMARC. K 31.12.2010 elektronický generálny katalóg CVTI SR (OPAC) obsahoval 167 244 záznamov 
(popisných jednotiek) o dokumentoch. V roku 2010 sa revidovali záznamy z retrokatalogizácie knižného 
fondu, celkom sa v sledovanom období skontrolovalo 9 521 záznamov.  
V oblasti vecnej katalogizácie sa v sledovanom období spracovalo 4 867 popisných  jednotiek 
dokumentov. V oblasti mennej katalogizácie sa spracovalo 6 590 k. j. dokumentov. Báza periodík 
(elektronický katalóg periodík) CVTI SR obsahovala ku koncu sledovaného obdobia 3 963 záznamov 
profilových a neprofilových periodík. Pre súborný katalóg periodík, ktorý spravuje Univerzitná knižnica   
v Bratislave (UKB), bolo  v systéme Virtua online aktualizovaných 4 196 záznamov o tituloch periodík vo 
fonde CVTI SR.  
V  roku 2010 sa pokračovalo v obsahovej previerke knižničného fondu. V súlade s predpismi sa z KF CVTI 
SR v sledovanom období vyradilo z dôvodu obsahovej zastaranosti, multiplicity a strát spôsobených 
používateľmi 9 000 k. j. 
 
Knižnično-informačné služby   

K 31. decembru 2010 bolo v CVTI SR zaregistrovaných 14 020 používateľov. V hodnotenom období sa 
zaregistrovalo 1 907 nových používateľov. V roku 2010 bolo prostredníctvom prezenčných, absenčných a 
medziknižničných výpožičných služieb (MVS) spolu zrealizovaných 100 855 výpožičiek. Prehľad                 
o jednotlivých formách výpožičiek poskytujú nasledujúce dve tabuľky:  
 
Tabuľka č. 16 – Absenčné a prezenčné výpožičky  

 2008 2009 2010 
Absenčné 46 509 48 893 50 923 
Prezenčné 37 426 45 374 48 402 

Spolu 83 935 94 267 99325 
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Tabuľka č. 17  – Výpožičky MVS a MMVS 

  2008 2009 2010 

MVS 321 431 344 
MMVS 961 1 379 1 186 

Spolu 1 282 1 810 1 530 

MVS – medziknižničná  výpožičná služba 
MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 
 
Informácie o knižničnom fonde boli nepretržite dostupné prostredníctvom online katalógu z webovej 
stránky CVTI SR. Používatelia mali v novom knižnično-informačnom systéme DAWINCI možnosť online 
objednávania, rezervovania, predlžovania výpožičnej lehoty a prístup ku všetkým informáciám o svojom 
používateľskom konte. Ako nová služba sa zaviedlo zasielanie upozornení na koniec výpožičnej lehoty 
a na koniec platnosti knižničného pasu.  
 
Tabuľka č. 18  – Aktívna a pasívna MVS 

 Knihy Periodiká 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

MVS iným knižniciam 176 253 240 130 166 86 

MVS z iných knižníc 15 12 15 0 0 3 

MMVS iným knižniciam 2 12 38 0 0 5 

MMVS z iných knižníc 150 200 163 809 1167 980 
Spolu 343 477 456 939 1 333 1 074 

 
Používatelia CVTI SR mali možnosť online prístupu do EIZ prostredníctvom 32 verejných internetových 
pracovísk v študovniach CVTI SR. Podľa dostupných štatistických údajov od producentov databáz bolo           
z CVTI SR za rok 2010 zadaných 240 873 vyhľadávacích požiadaviek a počet vstupov do jednotlivých 
databáz bol 93 218. Najviac vstupov vykazuje databáza EBSCO (28 392), ProQuest Central (20 786) a ISI 
Web of Knowledge (17 487). Najviac vyhľadávacích požiadaviek vykazuje služba EBSCO (98 673), 
ScienceDirect (41 596) a ISI Web of Knowledge (33 522). Prehľad o počte návštevníkov jednotlivých 
študovní a verejných internetových pracovísk v roku 2010 uvádzajú nasledujúce tabuľky: 
 
Tabuľka č. 19 – Počet návštevníkov študovní 

 2008 2009 2010 
všeobecnej študovne 3 173 4 276 6 099 
študovne periodík 2 983 4 216 4 326 
študovne noriem, patentov, fir. lit. 573 1 038 1 157 
študovne dokumentov OECD + EBOR 81 100 75 
študovne dokumentov EÚ 35 82 82 
Počet návštevníkov študovní spolu 6 845 9 712 11 739 

 
V rámci konzultačných služieb bolo za sledované obdobie používateľom poskytnutých 13 394 odborných 
konzultácií. Používatelia mali, v súlade s autorským zákonom, možnosť kopírovať, skenovať, zasielať 
kópie častí dokumentov e-mailom, zhotoviť si kópiu vlastným digitálnym zariadením. V roku 2010 sa vo 
výpožičnej službe vyhotovilo 65 575 strán kópií. 

 
Informačné  a rešeršné služby  

Ťažisko rešeršných služieb spočívalo v spracovávaní jednorazových rešerší podľa požiadaviek 
používateľov s využitím voľne prístupných i licencovaných online databáz a informačných zdrojov 
prístupných v prostredí internetu.  
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Tabuľka č. 20 – Prehľad spracovaných rešerší k 31. 12. 2010 

Zdroj 2008 2009 2010 

Klasické rešerše 14 35 39 

Rešerše z licencovaných databáz a 
internetových zdrojov 

286 273 203 

Spolu 300 308 242 

 
Vzdialený prístup 

CVTI SR v roku 2010 pokračovalo v zabezpečovaní online prístupu k zahraničným odborným periodikám 
prostredníctvom licencovaných zdrojov zakúpených tak z vlastných zdrojov CVTI SR, ako aj v rámci 
národného projektu NISPEZ. Zavedenie technológie vzdialeného prístupu do licencovaných EIZ 
umožňuje registrovaným používateľom ich efektívnejšie využívanie. Porovnateľný efekt poskytuje aj 
služba ScholarSFX vyhľadávača GoogleScholar, kde používatelia môžu z výsledkov vyhľadávania priamo 
vstupovať do plných textov článkov z licencovaných periodík, čo značne zvyšuje používateľský komfort. 

Využívanie e-zdrojov cestou vzdialeného prístupu sa v sledovanom období zdvojnásobilo, 
zaznamenaných bolo 71 229 prihlásení na vzdialený prístup. Štatistické údaje svedčia o tom, že 
zavedenie vzdialeného prístupu bol veľmi pozitívny krok smerom k používateľom. Používatelia majú 
vážny záujem o štúdium odborných informácií, ale z časových dôvodov volia radšej prístup zo svojho 
pracoviska alebo z domu. Pozitívne referencie prichádzajú aj od registrovaných používateľov, ktorí často 
cestujú do zahraničia a od študentov študujúcich na zahraničných univerzitách.  

Informácie o informačných zdrojoch z oblasti vedy a techniky boli priebežne zverejňované aj na 
infoBlogu CVTI SR a zároveň distribuované aj prostredníctvom príslušných RSS kanálov. Zo strany 
používateľov pretrvával záujem o odborné konzultácie a poradenstvo týkajúce sa efektívnych 
vyhľadávacích metód a práce s e-zdrojmi prostredníctvom vzdialeného prístupu. Informácie o službách 
CVTI SR, knižničnom fonde, informačných zdrojoch, vyhľadávacích postupoch a kontaktoch boli 
sprístupňované aj prostredníctvom elektronických referenčných služieb Opýtajte sa a Čo chcem vedieť   
o Európskej únii. 
 

Stredisko patentových informácií  

Stredisko patentových informácií PATLIB (PATent LIBraries) – dostáva ako súčasť siete stredísk EPO 
(Európsky patentový úrad) bezplatne 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 SR, ktoré poskytuje základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej 
ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a dizajnov v SR. 

V roku 2010 poskytovalo stredisko informačné služby v oblasti patentových, známkových a ostatných 
priemyselno-právnych informácií z dostupných fondov a z prostredia internetu. Priebežne sa mapovali a 
vyhodnocovali patentové informačné zdroje a databázy z prostredia internetu a aktualizovali sa webové 
stránky. 

Stredisko patentových informácií CVTI SR participuje od novembra 2010 ako jediné za SR na realizácii 
pilotného projektu Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na 
preorientovanie týchto stredísk na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou. 
 

Informačné služby priemyselných a biznis informácií 

V roku 2010 sa naďalej venovala pozornosť pravidelnej aktualizácii obsahu webových stránok z oblasti 
priemyselných informácií a informácií pre malé a stredné podnikanie. Priebežne sa mapovali a 
selektovali relevantné informačné zdroje pre tvorbu Biznis navigátora, ktorý slúži na rýchlu navigáciu na 
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informačné zdroje priemyselných informácií a informácií pre malé a stredné podnikanie, dostupných na 
internete. Vydávala sa elektronická verzia časopisu e-Monitor zameraného na priemyselné informácie     
z oblasti duševného vlastníctva, normalizácie a malého a stredného podnikania, ktorého rubriky boli 
aktualizované priebežne. Mesačne boli jednotlivé príspevky spracované aj v PDF na vytlačenie. 
 

Európske dokumentačné centrum  a depozitné knižnice 

Aktivity Európskeho dokumentačného centra (EDC) sa orientovali hlavne na získavanie, uchovávanie a 
sprístupňovanie publikácií a ďalších informačných zdrojov z oblasti európskej integrácie a na aktívnu 
spoluprácu s používateľmi. V záujme toho EDC v CVTI SR zorganizovalo tri informačné semináre 
Európska únia online, ktoré navštívili predovšetkým  vysokoškolskí študenti. V sprístupňovaní 
informačných zdrojov sa pokračovalo prostredníctvom budovania navigačného nástroja Euronavigátor 
a e-referenčnej služby „Čo chcem vedieť o Európskej únii“ dostupných prostredníctvom portálu 
Euro:i:portál. Portál aj v tomto roku umožňoval používateľom internetu efektívny prístup do 
najvýznamnejších internetových informačných zdrojov o EÚ. EDC sa v marci 2010 zapojilo do projektu 
Európskej komisie určeného pre EDC, ktorý je zameraný na budovanie európskeho elektronického 
repozitára dokumentov inštitúcií EÚ. Do fondu EDC v roku 2010 pribudlo 177 monografií (celkom je vo 
fonde 2 630 monografií a 110 titulov periodík). Online katalóg fondu EDC obsahoval k 31. decembru 
2010 spolu 3 055 záznamov. 

Činnosť Depozitnej knižnice OECD spočívala v získavaní, spracovávaní, sprístupňovaní a budovaní fondu 
dokumentov OECD. V sledovanom období bolo získaných 196 nových dokumentov. Depozitná knižnica 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj obsahovala koncom roka 2010 spolu 36 dokumentov. Online 
katalógy dokumentov OECD a EBOR a licencovaná online databáza Source OECD – OECD iLibrary sú 
dostupné pre registrovaných používateľov z webovej stránky CVTI SR. Depozitná knižnica Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva bola v CVTI SR zriadená v auguste 2010. Do konca roka získala z WIPO 
108 dokumentov, ktoré prostredníctvom  online katalógu sprístupňuje na webovej stránke CVTI SR a 
prezenčne v študovni špeciálnej literatúry. 
 

Edičná činnosť CVTI SR 

V roku 2010 boli v rámci aktivít CVTI SR redakčne spracovávané a vydávané tieto časopisy:  

 ITlib. Informačné technológie a knižnice – č. 1, 2, 3, 4 (v tlačenej aj e-forme na internete) 

 Bulletin SAK – č. 1, 2, 3, 4 (v tlačenej aj e-forme na internete) 

 e-MONITOR (iba v e-forme na internete) 
V rámci edičnej činnosti boli počas celého roka spracovávané všetky interné propagačné materiály 
(letáky, brožúry, cenníky, pozvánky, bannery, vizitky atď.). 
 

Činnosť technickej normalizačnej komisie TK 69 Terminológia, informácie a dokumentácia 

V spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie pokračovala činnosť TK 69 Terminológia, 
informácie a dokumentácia a v rámci toho sa podľa plánu práce zabezpečila príprava ISO noriem do 
sústavy STN.  

 STN ISO 11620 (01 0149)  Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc (revízia     

    STN ISO 11620: 2000). Dátum vydania: 1.5.2010  

 STN ISO 860 (01 0010)  Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov (revízia STN ISO   

    860: 1998). Dátum vydania: 1.2.2010   

 STN ISO 9707 (01 0175) Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh,     

   novín, periodík a elektronických publikácií (revízia STN ISO 9707: 2001). Dátum vydania: 1.8.2010   
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Činnosť obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie      

V roku 2010 činnosť obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie vydavateľstva EÚ naďalej pokračovala           
v súlade so zmluvou medzi CVTI SR a Úradom pre publikácie, vydavateľstvom Európskej únie so sídlom          
v Luxemburgu. V jej zmysle sa ďalej plnili úlohy spočívajúce hlavne v propagácii, vyhľadávaní klientov, 
nákupe, predaji a distribúcii predovšetkým periodík a tiež ďalších dokumentov vydavateľstva Úradu pre 
publikácie. CVTI SR je jedinou obchodnou kanceláriou  Úradu pre publikácie na území Slovenskej 
republiky, ktorá poskytuje svoje služby všetkým záujemcom bez geografického ohraničenia. V roku 2010 
boli  klientmi  obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie centrálne orgány štátnej správy Českej 
republiky, Slovenskej republiky a tiež  pracoviská z oblasti výskumu a podnikateľskej sféry. Ekonomická 
situácia v spoločnosti a skutočnosť, že CVTI SR sa v r. 2010  stalo platiteľom DPH, čo sa odrazilo v cene 
predplatného, mali dopad  na počet  predplatiteľov i predplatného časopisov na rok 2011. Celkový obrat 
za rok 2010 v CVTI SR obchodnej kancelárii Úradu pre publikácie  predstavoval  29 970 EUR. 
 

Metodická činnosť a vzdelávanie   

Štatistické výkazy fungujúcich technických knižníc a informačných stredísk SR za rok 2009 boli sumárne 
spracované do Ročného výkazu o knižnici za rok 2009 – KULT (MK SR) 10-01 pre Slovenskú národnú 
knižnicu a Ministerstvo kultúry SR. Na webovej stránke CVTI SR bola zo štatistického zisťovania v roku 
2010 spracovaná správa „Prieskum stavu a činnosti technických knižníc a informačných stredísk za rok 
2009“. Pre Slovenskú národnú knižnicu (SNK) a MK SR bol spracovaný štatistický výkaz o činnosti CVTI SR 
za rok 2009 a „Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2009“. Pre Ústav informácií a prognóz    
v školstve sa vyhotovil výkaz o činnosti CVTI SR za rok 2009, ako aj výkaz o ďalšom vzdelávaní. 

V roku 2010 sa v rámci ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov zrealizovalo spolu 
52 vzdelávacích akcií, ktorých sa zúčastnilo 1 798 účastníkov. Okrem toho odbornú prax absolvovali 3 
študenti KKIV FiF UK v Bratislave. Svoje služby a produkty CVTI SR propagovalo aj v rámci 11. ročníka 
Týždňa slovenských knižníc prednáškami, prezentáciami a seminármi, z ktorých najvýznamnejším 
podujatím bol Večer s e-zdrojmi v CVTI SR - význam EIZ pre vedu a výskum, vrátane praktických ukážok 
vyhľadávania. Uskutočnili sa dva kurzy Knihovníckeho odborného minima pre knihovníkov bez 
knihovníckeho vzdelania (34 účastníkov), ktoré skúškami úspešne ukončilo 33 absolventov. 

Okrem toho sa uskutočnilo 17 informačných seminárov pre zamestnancov CVTI SR a externých 
záujemcov (729 účastníkov), 22 odborných seminárov (608 účastníkov), 4 prezentácie firiem a ich 
databáz (123 účastníkov) pre používateľov CVTI SR, pre vedeckú komunitu a pre širšiu odbornú 
verejnosť. V rámci projektu NISPEZ sa uskutočnilo 7 pracovných seminárov (304 účastníkov). 
Zrealizované boli aj exkurzie pre študentov stredných a vysokých škôl s cieľom poskytnúť komplexný 
prehľad o fondoch a službách CVTI SR – spolu 32 exkurzií pre 489 študentov. 

 

Spolupráca a členstvo v organizáciách a združeniach 

V rámci svojej činnosti CVTI SR úzko spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, 
Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave, so všetkými akademickými 
knižnicami verejných vysokých škôl, so Slovenskou akadémiou vied, s profesijnými združeniami 
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov, s odbornou inštitúciou Slovenský ústav 
technickej normalizácie a Komisiou pre služby Národnej knižnice ČR v Prahe.   

V rámci medzinárodného projektu Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB), ktorý organizuje 
Universitätsbibliothek Regensburg (Nemecko), sa CVTI SR podieľa na budovaní centrálnej databázy 
licencovaných a voľne prístupných plnotextových e-časopisov. CVTI SR ako členská knižnica                       
v sledovanom období zabezpečovala priebežnú aktualizáciu záznamov o licencovaných plnotextových e-
periodikách. 
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CVTI SR bolo v roku 2010 členom týchto knižničných a informačných organizácií a združení: 

 LIBER – Ligue des Bibliothéques Européenes de Recherche, 

 IATUL – International Association of Technological University Libraries, 

 SAK – Slovenská asociácia knižníc, 

 SSK – Spolok slovenských knihovníkov, 

 SANET – Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete, 

 EuroCRIS – Združenie podporujúce informačné systémy vo vede a výskume, 

 Pro Scientia – Združenie informačných špecialistov na podporu vedy, 

 GreyNet International – Medzinárodná organizácia pre sivú literatúru. 

 
7.1.2   Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie 

V roku 2010 CVTI SR zabezpečovalo prevádzku a administráciu Centrálneho informačného portálu pre 
výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI). V rámci týchto činností sa vytvárali a spravovali moduly Veda v SR, 
Veda v EÚ, Financovanie, Výzvy na projekty, Výsledky projektov VaV, Stimuly pre výskum a vývoj, 
Spolupráca SR     s ESA, Účasť SR na aktivitách ESFRI, Vedecká literatúra a ďalšie. Na dodávateľa softvéru 
sa formulovali požiadavky na vytvorenie, resp. úpravu častí subsystému Informačný systém o vede. 
Uskutočnil sa zber dát do modulov Projekty, Experti a Periodické hodnotenie výskumu a vývoja, z ktorých 
boli vytvorené priebežné výstupné zostavy pre MŠVVaŠ SR, pričom sa viditeľne zvýšili počty údajov 
zaregistrovaných v databáze. Uskutočnil sa aj každoročný zber dát do databázy Organizácie výskumu a 
vývoja, na základe ktorého boli vytvorené  štatistické zostavy o výskumno-vývojovom potenciáli. 

V roku 2010 realizovalo CVTI SR aj podporné činnosti súvisiace s hodnotením spôsobilosti osôb 
vykonávať výskum a vývoj. Za týmto účelom bola v rámci portálu CIP VVI vytvorená samostatná sekcia. 
Pracovníci CVTI SR realizovali v tejto súvislosti nasledovné činnosti: 

 metodická a technická podpora žiadateľov o vykonanie spôsobilosti vrátane osobných konzultácií 
žiadateľov, 

 zabezpečovanie prác sekretariátu Hodnotiteľskej komisie, 

 aktualizácia dát žiadateľov o výsledku hodnotenia na CIP VVI, 

 import dát o certifikácii ústavov SAV a vysokých škôl z osvedčení vydaných na základe akreditácie 
vysokých škôl, 

 riešenie problémov a návrhov členov Hodnotiteľskej komisie s portálom CIP VVI. 

Fyzické a právnické osoby, vykonávajúce výskum a vývoj podali v priebehu roka cez tento systém takmer 
200 žiadostí o vykonanie hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Bola dopracovaná 
samostatná sekcia portálu, venovaná pokynom pre žiadateľov o hodnotenie a metodike. Žiadosť 
o vykonanie hodnotenia spôsobilosti organizácie vykonávať výskum a vývoj bola v roku 2010 podaná aj 
Centrom vedecko-technických informácií SR. Žiadosti bolo Hodnotiteľskou komisiou vyhovené a CVTI SR 
bolo dňa 4. júna 2010 vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou na 6 
rokov. 
Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR bol v poslednom kvartáli 2010 zrealizovaný predbežný zber dát 
o zakúpenej a plánovanej infraštruktúre výskumu a vývoja financovanej zo štátneho rozpočtu SR a zo ŠF 
EÚ.  
Uskutočňovali sa tiež viaceré pomocné technické práce, ako administrácia používateľských účtov 
portálu, budovanie a údržba dátového úložiska obsahujúceho súhlasy expertov s publikovaním ich 
osobných údajov v rámci informačného systému, ďalej kontrola vložených dát a ich oprava podľa 
potreby a pod. Všetkým subjektom poskytujúcim údaje do systému bola podľa ich potrieb poskytovaná 
telefonická, e-mailová aj osobná technická podpora. 

CIP VVI bol v roku 2010  ocenený cenou Microsoft Industry Awards v kategórii Najlepšie riešenie pre 
štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru. 
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Tabuľka č.  21 – Prehľad aktivít v rámci CIP VVI od r. 2008  

Položka Jednotka 
Rok 

2008 2009 2010 SPOLU 

Registrovaní používatelia Počet účtov 503 426 550 1 479 

Vytvorené webové stránky a dokumenty- 
nepopularizačná časť 

Počet 
stránok 

199 390 486 1 075 

Zaznamenané výzvy na podávanie 
projektov 

Počet 
výziev 

26 38 23 87 

Databáza: Organizácie 
Počet 

záznamov 
2 151* 269 408 2 828 

Databáza: Certifikácia 
Počet 

záznamov 
0 197 124 321 

Databáza: Projekty 
Počet 

záznamov 
3 834* 41 242 4 117 

Databáza: Experti 
Počet 

záznamov 
963* 34 117 1 114 

Databáza: Infraštruktúra 
Počet 

záznamov 
4 300* 0 0 4 300 

* Vrátane migrovaných záznamov zo systému ISVVP 

 

7.1.3   Centrálny register evidencie publikačnej činnosti   

CVTI SR je prevádzkovateľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ). Zaoberá sa 
spracovaním a verifikáciou údajov o publikačnej činnosti vysokých škôl v SR pre ďalšie skvalitnenie 
procesu hodnotenia a vykazovania publikačnej činnosti.  

Do databázy CREPČ prispievalo v roku 2010 celkom 23 vysokých škôl SR (verejné, štátne, súkromné), čo 
prestavovalo 43 783 záznamov v sledovaných kategóriách. Po ukončení vykazovacieho obdobia 2009-
2010 bolo po formálnej stránke popisu vo fáze 1 skontrolovaných 43 783 záznamov. Vo fáze 2 sa zvýšená 
pozornosť venovala overovaniu publikácií v karentovaných časopisoch a posudzovaniu 821 vedeckých 
publikácií. Aktivity CVTI SR v oblasti hodnotenia publikačnej činnosti boli prezentované na 4 
celoslovenských odborných podujatiach v Žiline, Martine a Bratislave.                                                                                                                                      

Činnosť v rámci Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) bola v rámci CVTI SR 
sledovaná prostredníctvom Rady garantov, zloženej zo zástupcov umeleckých vysokých škôl. Pracovníci 
CVTI SR sa tiež spolupodieľali na príprave univerzálneho formulára pre registráciu umeleckej činnosti. Na 
stránke http://www.crepc.sk bola sprístupnená dopracovaná príloha č. 2 - Kategórie zverejnených 
výstupov v oblasti umeleckej činnosti Smernice MŠ SR č. 13/2008-R a bolo zrealizovaných množstvo 
odborných pracovných stretnutí.   
  
 

7.1.4   Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác 

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) je prevádzkovaný v CVTI SR a slúži ako 
centrálne úložisko pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné práce 
(rigorózne, habilitačné) a garantuje ich uchovanie po dobu 70 rokov. Zároveň slúži aj ako porovnávací 
korpus pre Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných 
inštitúcií (antiplagiátorský systém). Systém bol uvedený do pilotnej prevádzky  30. apríla 2010. Vysoké 
školy posielajú od apríla 2010 práce na porovnanie do antiplagiátorského systému na základe novely VŠ 
zákona z roku 2009 a na základe podpísaných zmlúv medzi CVTI SR a VŠ. Všetky práce boli porovnávané 
voči korpusu CRZP do 30. 9. 2010 a od 1. 10. 2010 (to je aj dátum začiatku ostrej prevádzky) sú navyše 
porovnávané aj voči vybraným internetovým zdrojom. Výstupom tohto porovnávania sú protokoly 
o kontrole originality, ktoré majú vysoké školy k dispozícii. V roku 2010 systém fungoval spoľahlivo 

http://www.crepc.sk/


27 

 

a bezchybne a bolo v ňom zaregistrovaných a porovnaných 71 713 záverečných a kvalifikačných prác. 
Prevádzka oboch systémov – CRZP aj antiplagiátorského – bude z dôvodu neustáleho nárastu uložených 
prác, a tým aj zväčšujúceho sa porovnávacieho korpusu (čo implikuje vyššie nároky na výpočtový  výkon 
a úložný priestor), ako i kvôli disponibilite omnoho kvalitnejšej IKT infraštruktúry a garancie vyššej 
bezpečnosti, umiestnená do Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline, prevádzkovaného CVTI SR. 

 

 
7.2   Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti 

Popularizačné aktivity realizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP 
VaT) ako jeden z odborov CVTI SR. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor na lepšiu informovanosť 
širokej verejnosti o vede a technike a ich výsledkoch, sústrediť sa predovšetkým na mladú generáciu, 
priblížiť jej prácu vedcov a pritiahnuť ju k štúdiu na školách s technickým a prírodovedným zameraním. 
Zámerom je zviditeľňovať a pripomínať verejnosti význam vedy a techniky, ktorá prináša ekonomický, 
hospodársky a spoločenský pokrok a pomáha riešiť globálne výzvy či problémy. 

V roku 2010 NCP VaT pokračovalo v rozvíjaní aktivít a akcií zameraných na popularizáciu vedy a techniky. 
Počas tohto obdobia sa v Bratislave uskutočnilo 10 podujatí pravidelného mesačného cyklu vedeckých 
kaviarní pod názvom Veda v CENTRE, ktoré sú určené pre širokú verejnosť, ďalších 8 vedeckých kaviarní 
sa konalo v Nitre, 3 v Banskej Bystrici a 2 v Prešove. Vedu v CENTRE navštívilo v roku 2010 okolo 1 650 
návštevníkov. 

Pre žiakov základných a stredných škôl bolo v Bratislave zrealizovaných 10 podujatí pod názvom 
Bratislavská vedecká cukráreň, od mája 2010 sa Vedecká cukráreň konala aj v Košickom kraji (do konca 
roka 2010 bolo zrealizovaných 6 podujatí). Vo vedeckých cukrárňach so zaujímavými hosťami 
diskutovalo viac ako 1 850 študentov. 

Všetky akcie, konané v Bratislave, bolo možné vidieť aj v priamom prenose na internete, prípadne si ich 
kedykoľvek môžu používatelia portálu CIP VVI pozrieť v multimediálnej knižnici na stránke 
https://www.vedatechnika.sk.  

NCP VaT taktiež spolupracovalo s viacerými elektronickými a tlačovými médiami na príprave relácií 
zameraných na propagáciu vedy a techniky. V marci 2010 začal Slovenský rozhlas vysielať novú cyklickú 
diskusnú reláciu o vede pod názvom Laboratórium, ktorá sa vysielala každý druhý piatok. Laboratórium 
je projekt NCP VaT v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Témy jednotlivých pokračovaní relácie 
nadväzovali a dopĺňali témy vedeckých kaviarní pod názvom Veda v CENTRE, resp. vedeckých cukrární. 
V apríli 2010 sa začalo s vysielaním cyklu Spektrum vedy. Je to cyklus televíznych dokumentov o práci a 
úspechoch slovenských vedcov, o ich zaujímavých objavoch. Ide o popularizačný projekt, ktorý vznikol v 
spolupráci NCP VaT,  Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie. V roku 2010 bolo odvysielaných 24 
dielov. Cyklus Spektrum vedy bude pokračovať aj v roku 2011. V Slovenskej televízii i v televízii Markíza 
bolo odvysielaných viacero príspevkov popularizujúcich vedu a techniku, ktoré boli natočené na akciách 
NCP VaT. Od apríla 2010 NCP VaT v spolupráci so Zväzom výskumných a vývojových organizácií 
zverejňovalo v Hospodárskych novinách prílohu Výskum, vývoj, inovácie, ktorá informovala o výsledkoch 
výskumu a vývoja na Slovensku z pracovísk aplikovaného výskumu a vývoja, vysokých škôl a SAV a ich 
využiteľnosti pre prax. 

NCP VaT naďalej zabezpečuje prevádzku a obsahovú aktualizáciu CIP VVI. V rámci popularizačnej časti 
portálu sa vytvárali a spravovali moduly Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti vrátane agendy Veda a spoločnosť, e-noviny Vedecký kaleidoskop, Ocenenia, Podujatia a 
Vzdelávanie; pokračovalo sa v budovaní SciTech navigátora, multimediálnej galérie, katalógu organizácií 
popularizujúcich vedu v SR a v krajinách EÚ a platformy komunikácie – SciTech blog. Rozšírilo sa 
využívanie audiovizuálnych nástrojov na popularizáciu vedy. Okrem zabezpečovania priamych prenosov 
akcií NCP VaT na internete a následného budovania videoarchívu z týchto podujatí sa vytvorili i 
samostatné rubriky pre archivovanie spomínaných relácií Spektrum vedy a Laboratórium.  

V sledovanom období sa NCP VaT, tak, ako aj v minulých rokoch, spolupodieľalo na príprave 
a organizovaní hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

https://www.vedatechnika.sk/
http://www.sav.sk/
http://www.stv.sk/
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(Národná konferencia na tému Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska – prínosy vzdelania, 
výskumu a vývoja pre energetický sektor, Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 
a techniku za rok 2010). Uskutočnila sa trojdňová medzinárodná konferencia Quo vadis vzdelávanie 
k vede a technike na stredných školách 2010, ktorú spolu s NCP VaT organizovalo o. z. Mladí vedci 
Slovenska. Sprievodným podujatím tejto konferencie bola celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a 
technických projektov žiakov stredných škôl, ktorej sa zúčastnilo viac ako 120 študentov z celého 
Slovenska.  

NCP VaT počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 tiež pripravilo výstavu centier excelentnosti 
a centier transferu technológií pod názvom Posterová prezentácia - Vedecké poznatky v praxi 
a spolupodieľalo sa na organizovaní Festivalu vedy a techniky spolu s neziskovou organizáciou Amavet. 
NCP VaT v roku 2010  pripravilo a sprevádzkovalo nové webové sídlo pre Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku, ktoré je verejnosti prístupné na doméne http://www.tyzdenvedy.sk 
 

 

Tabuľka č. 22 – Prehľad akcií NCP VaT (2008 - 2010) 

  rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Akcia 
Počet 
akcií 

Počet 
účastn. 

Ceny 
Počet 
akcií 

Počet 
účastn. 

Ceny 
Počet 
akcií 

Počet účastn. Ceny 

Veda v CENTRE 5 322 0 11 764 0 23 1 650 0 

Vedecká cukráreň 5 700 0 10 1 094 0 16 1 850 0 

Populárno-náučné 
prednášky 

1 67 0 5 3 708 0 0 0 0 

Letné vedecké tábory a 
diskusné hry pre SŠ 

- - - - - - 4 1 080 0 

Semináre 2 86 0 - - - - - - 

Konferencie (spolu-práca 
s MŠVVaŠ SR) 

2 240 0 3 590 0 3 820 0 

Výtvarné súťaže 1 186 8 1 204 15 - - - 

Publicistické súťaže 1 24 6 1 24 7 - - - 

Odovzdávanie cien za 
Vedu a techniku 

2 340 12 1 350 12 1 350 12 

Spektrum Vedy - - - - - - 24 diváci STV 2 - 

Laboratórium - - - - - - 14 
poslucháči 

Rádia Devín 
- 

SPOLU 19 1 965 26 32 6734 34 85 5 750 12 

 

http://www.tyzdenvedy.sk/
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7.3   Národné projekty 

7.3.1 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup                            
k elektronickým informačným zdrojom ( NISPEZ) 

 
V zmysle plánovaného harmonogramu a Koncepcie koordinácie, hodnotenia a optimalizácie 
elektronických informačných zdrojov prebiehali informačné a pracovné semináre k efektívnemu 
využívaniu sprístupňovaných elektronických informačných zdrojov v rámci projektu. Koncom 1. polroka 
2010 bol v rámci aktivity 1.1 zrealizovaný dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie spokojnosti 
vedeckých pracovníkov s portfóliom sprístupňovaných databázových kolekcií projektu NISPEZ a ich 
informačných potrieb a požiadaviek pri práci s odbornou a vedeckou literatúrou. Súčasne boli 
vyhodnotené štatistiky využívania sprístupňovaných zdrojov. Na základe zistených skutočností bola 
spracovaná hodnotiaca správa „Efektívnosť využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum 
a vývoj za rok 2009“. Dňa 18.11.2010 sa uskutočnila v priestoroch CVTI SR výročná konferencia „Brána 
k vedeckému poznaniu otvorená II“ s cieľom informovať o výsledkoch a novinkách v rámci realizácie 
aktivít 1.1 a 2.1, ktorej sa zúčastnilo viac ako 140 vedeckých pracovníkov výskumných ústavov SAV 
a vysokých škôl. 

V rámci aktivity 2.1 bola ukončená implementačná etapa obstaraných softvérových produktov – 
federatívneho vyhľadávača Metalib, linkovacieho systému SFX a odporúčacej služby bX, ktoré umožňujú 
efektívne vyhľadávanie a sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov. Po protokolárnom 
prevzatí implementovaných produktov a úspešnom ukončení testovacej prevádzky sa od 1. 10. 2010 
začala pilotná prevádzka vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum: scientia.sk 
(http://scientia.cvtisr.sk), ktorá 1. 1. 2011 plynulo prešla do rutinnej prevádzky. Všetky realizačné etapy 
aktivity 2.1 prebehli v súlade s prijatým harmonogramom. 

V rámci aktivity 3.1 pokračovala analýza dostupnosti slovenských elektronických informačných zdrojov 
pre vedu a výskum (ďalej len VaV) a vytvorený bol základný katalóg slovenských elektronických 
vedeckých časopisov. Súčasne boli spracované 3 štúdie: „Prierezový prieskum funkcionalít portálov 
zameraných na elektronické informačné zdroje pre VaV“, „Odporúčania pre návrh realizácie CEDAP“, 
„Hodnotenie „vzorových“ portálov CEEOL, CEJSH, *SCINDEX“. 

V aktivite 4.1 bolo na základe analytickej štúdie o možnostiach úprav CIP VVI  zrealizované verejné 
obstarávanie na informačný systém o výskume a vývoji rešpektujúci doporučený dátový model CERIF 
(Common European Research Information Format). Všetky relevantné podklady súvisiace s procesom 
VO boli v zmysle Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zaslané na MŠVVaŠ SR na posúdenie. 
Paralelne s vyhodnocovaním VO sa začali obchodné rokovania s víťazným uchádzačom týkajúce sa 
konečného znenia zmluvy. Na základe analýzy štátnych informačných systémov o vede a výskume, ktorá 
bola súčasťou štúdie, bola pripravená publikácia o týchto systémoch. Publikácia vyjde v roku 2011.  

Publicita projektu v roku 2010 bola zabezpečená prostredníctvom vysielania v televízii TA3 v rámci 
relácie Euroškolstvo a výskum (18. 5. 2010) a inzerátu o hlavných cieľoch a aktivitách projektu 
v Hospodárskych novinách v prílohe Eurofondy pre školstvo, výskum a vývoj (25. februára a 29. 
septembra 2010). V celoslovenskom odbornom knihovníckom časopise ITlib. Informačné technológie 
a knižnice č. 1, 2, 3, 4/2010 boli uverejnené príspevky propagujúce jednotlivé databázové kolekcie 
projektu NISPEZ a v č. 4/2010 aj príspevok o vyhľadávacom portáli scientia.sk. Výsledky aktivity 2.1 boli  
prezentované v rámci konferencie „Brána k vedeckému poznaniu otvorená II“. Časopis Eurokompas 
3/2010 uverejnil príspevok o cieľoch a priebežných výsledkoch projektu NISPEZ. Na podujatí EuroCRIS 
Membersip Meeting v Prahe 8. - 9. 11. 2010 odznel príspevok o aktivitách v rámci cieľa 4.1 projektu 
NISPEZ: The transformation of the information system on research and development in the Slovak 
Republic - the experience with the SK CRIS building. Priebežné výsledky aktivity 4.1 boli tiež prezentované 
v časopise ACADEMIA 4/2010. Súčasne pokračovala propagácia aktivít prostredníctvom tlačených 
propagačných materiálov. Výsledky realizácie projektu v rámci aktivít 1.1 a 1.2 prezentovali pracovníci 
CVTI SR na celoslovenskom seminári akademických knižníc v Žiline (29. júna 2010). Priebežné informácie 
o realizácii projektu sú prístupné na samostatnom webovom sídle projektu http://nispez.cvtisr.sk. 

http://scientia.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/
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7.3.2  Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj    

V prvom polroku 2010 bolo vybudované v rámci realizácie prvej fázy projektu digitalizačné pracovisko 
v CVTI SR a primárna lokalita  Dátové centrum pre výskum a vývoj na Žilinskej univerzite v Žiline. 
Digitalizačné pracovisko v CVTI SR bolo slávnostne otvorené 11. mája 2010 a Dátové centrum pre 
výskum a vývoj na Žilinskej univerzite v Žiline dňa 1. júna 2010. V druhom polroku bolo ukončené 
budovanie druhej fázy projektu – záložná lokalita v priestoroch Dátového centra rezortu školstva. Od 
septembra do decembra prebiehala vo vybudovaných lokalitách testovacia prevádzka. 

V rámci aktivity 2.1 Aplikačný softvér a dátový obsah boli spracované analytické štúdie pre výber 
aplikačného softvérového vybavenia do dátového centra v zmysle harmonogramu. 

V televízii TA3 boli v relácii Euroškolstvo a výskum odvysielané tri príspevky o priebežnej realizácii 
projektu DC VaV (2. marca, 6. apríla a 1. júna 2010). O hlavných cieľoch a aktivitách projektu 
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – DC pre výskum a vývoj bol uverejnený inzerát v Hospodárskych 
novinách v prílohe Eurofondy pre školstvo, výskum a vývoj (30. apríla a 30. septembra 2010). 
Celoslovenský odborný knihovnícky časopis ITlib Informačné technológie a knižnice č. 2/2010 informoval 
o  uvedených slávnostných otvoreniach. Priebežné informácie o realizácii projektu sú prístupné na 
samostatnom webovom sídle projektu http://dc.cvtisr.sk. 
 
Tabuľka č. 23 – Testovacia prevádzka Digitalizačného pracoviska CVTI SR 

Typ zariadenia Počet naskenovaných strán 

 Robot DL_3003  163 346 

Canon MS800II_(filmy, mikrofiše)počet strán 887 

Veľkoplošný skener OCE 11 050 

Listový skener Canon DR-X10C 20 889 

OCR - % strán z celkového počtu naskenovaných 
dokumentov  

90% 

 

Tabuľka č. 24 – Prehľad zapojených pracovísk a typy dokumentov 

Pracovisko Typy skenovaných dokumentov 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV časopis 

Ústav experimentálnej onkológie SAV časopis 

Parazitologický ústav SAV časopis + kniha 

Ústredný archív SAV kartotečné lístky, inventárne záznamy, signatúry 

Ústav práva a štátu SAV časopis 

Jazykovedný ústav SAV mapy 

Geomagnetický ústav SAV magnetogram 

 

 

7.3.3  Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK 

Realizácia národného projektu začala 15. júna 2010. Do konca júna boli riešené najmä administratívne 
záležitosti súvisiace so začiatkom implementácie národného projektu. Bol vypracovaný podrobný 
harmonogram činností 1. etapy jednotlivých aktivít projektu vrátane zriadenia pracovných skupín, 
ktorých úlohou bude definovať podrobný obsah a zabezpečiť spracovanie štúdií, ktorých vypracovanie je 
v rámci projektu plánované. Zrealizované boli vybrané verejné obstarávania tovarov a služieb súvisiacich 

http://dc.cvtisr.sk/
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s realizáciou projektu. Rovnako bol nadviazaný prvotný kontakt s vybranými univerzitami a SAV, s cieľom 
rozvinúť užšiu spoluprácu pri implementácii národného projektu. V druhom polroku začala činnosť 
pracovných skupín, v kooperácii s externými odborníkmi (zástupcovia univerzít a SAV), pre vypracovanie 
plánovaných štúdií. V Aktivitách 1.1 a 2.1 sa činnosť pracovných skupín zamerala na podrobné 
definovanie obsahov a požiadaviek na štúdie tak, aby sa vypracovanie štúdií mohlo zadať externe so 
zabezpečením požadovanej kvality. Po vypracovaní obsahov sa začalo s realizáciou externých 
obstarávaní štúdií, v prípade Aktivity 1.1 formou VO (2 štúdie). Tretia štúdia Aktivity 1.1 vo forme 
dotazníkového prieskumu sa realizuje interne v CVTI SR. S využitím interných kapacít CVTI SR, 
v kooperácii s externými expertmi, sa realizujú štyri zostávajúce štúdie Aktivity 3.1. Dokončenie všetkých 
deviatich štúdií je plánované v roku 2011. V druhom polroku 2010 boli ďalej podľa plánu realizované 
nákupy vybraných titulov odbornej literatúry týkajúce sa problematiky transferu technológií (v rámci 
Aktivity 1.1) resp. propagácie problematiky ochrany práv duševného vlastníctva (v rámci Aktivity 3.1), 
ktoré budú využívané odbornou verejnosťou a zároveň sa ráta s ich využitím pri realizovaní odborných 
činností projektu. 

Aktivity projektu NITT SK boli prezentované na Konferencii „Práva duševného vlastníctva v európskych 
projektoch výskumu, vývoja technológií a podpory inovácií“ dňa 5. 10. 2010 v CVTI SR a v rámci 
spoločného stánku projektov NITT SK a NISPEZ na veľtrhu Bibliotéka 2010 (4. – 7. 11. 2011). 
V nadväznosti na podujatie Týždeň vedy a techniky (november/december 2010) sa prostredníctvom 
NITT SK v rámci posterovej prezentácie „Vedecké poznatky v praxi“  a sprievodného premietania 
dokumentov prezentovali aktivity projektov univerzít a SAV pri podpore technologického transferu. O 
hlavných úlohách a cieľoch tohto projektu CVTI SR informovalo v televízii TA3 v rámci relácie 
Euroškolstvo a výskum (22. júna 2010) a informácia o problematike transferu technológií a jeho podpore 
bola uverejnená vo forme inzerátu v Hospodárskych novinách v prílohe Eurofondy pre školstvo, výskum 
a vývoj (24. júna 2010 a 25. novembra 2010). Informácie o aktivitách projektu NITT SK bola uverejnená 
aj v odbornom časopise TRANSFER č. 2/2010 a 3/2010. 

Dňa 7. decembra 2010 sa v CVTI SR uskutočnilo podujatie „Informácia pre médiá“, cieľom ktorého bolo 
prítomných zástupcov médií podrobne informovať o cieľoch a aktivitách projektu NITT SK. Pri príležitosti 
účasti na odborných konferenciách v SR a ČR bol projekt NITT SK priebežne predstavovaný zástupcom 
organizácií venujúcim sa problematike transferu technológií. V rámci propagačných aktivít projektu bola 
do prevádzky uvedená informačná stránka o projekte http://nitt.cvtisr.sk. 

 

 

Riešenie projektov Operačného programu Výskum a vývoj umožnilo prehĺbenie spolupráce CVTI SR 
s inštitúciami z oblasti výskumu a vývoja v SR a v zahraničí. Pracovníci CVTI SR počas pracovných ciest 
informovali akademických a vedeckovýskumných pracovníkov o aktivitách jednotlivých projektov a ich 
plnení, pri stretnutiach so spolupracujúcimi odborníkmi a inštitúciami získavali  informácie o najnovších 
trendoch, produktoch a službách, ktoré bude možné využiť pri plnení alebo ďalšom plánovaní aktivít  
a spolupráce v jednotlivých etapách plnenia projektov. 
Riešenie projektov zároveň podporilo rozšírenie výskumno-vývojových aktivít CVTI SR,  dôkazom čoho je 
aj stúpajúca kvalita a kvantita prednášateľskej a publikačnej činnosti pracovníkov CVTI SR (príloha č. 4 a 
5). 

http://nitt.cvtisr.sk/
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8.   HODNOTENIE A ANALÝZA  VÝVOJA  ORGANIZÁCIE  V  ROKU  2010 

Činnosť organizácie v roku 2010 možno hodnotiť pozitívne, najmä vzhľadom na zabezpečenie riadneho 
plnenia všetkých úloh vyplývajúcich z poslania organizácie, ako aj tých formulovaných na základe 
aktuálnych požiadaviek nadriadeného orgánu. Počas roka 2010 sa CVTI SR kontinuálne usilovalo 
o skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných služieb a uspokojovanie konkrétnych potrieb užívateľov 
výstupov, teda predovšetkým vedeckej komunity na Slovensku. Organizácia sa rovnako pokúšala 
o získanie dodatočných prostriedkov na zdokonaľovanie existujúcich a rozbehnutie nových aktivít zo 
zdrojov mimo štátneho rozpočtu. O úspešnosti týchto krokov svedčia jednak zrealizované výstupy, ako 
i zapojenie sa do projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho patentovaného úradu 
a Programu Stredné Európa. 

Ako úspešnú možno hodnotiť i náročnú implementáciu národných projektov, v rámci ktorých CVTI SR 
vykonáva odborné a administratívne činnosti potrebné na zabezpečenie efektívneho využitia 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov v zmysle stanovených pravidiel, s cieľom dosiahnutia 
naplánovaných výstupov a želateľných efektov v prospech rozvoja vedy a výskumu na Slovensku. 
Spokojnosť s doterajším priebehom implementácie národných projektov realizovaných Centrom 
vedecko-technických informácií SR vyjadril aj Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Prínosy činnosti organizácie pre zriaďovateľa CVTI SR, ostatné organizácie verejnej správy, ako i pre 
vedeckú komunitu a širokú odbornú verejnosť sú zrejmé z dosiahnutých hlavných výstupov podrobnejšie 
popísaných v časti 8.2 Míľniky a hlavné výstupy činnosti. 

 
8.1   Zdroje na zabezpečenie činnosti 

V sledovanom období k 31. 12. 2010 zriaďovateľ poukázal organizácii bežný transfer (312001) vo výške 
3 276 141 €, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu a kapitálový transfer (322001) vo 
výške 284 091 €, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu. Tieto príjmy pochádzali zo 
štátneho rozpočtu (zdroj 111) a organizácii boli poukázané v prípade bežných výdavkov formou 
mesačných transferov, zatiaľ čo kapitálové transfery boli v zmysle rozpočtového opatrenia MŠVVaŠ SR 
poukázané jednorázovo. Príjmy z bežných transferov boli určené na zabezpečenie činnosti CVTI SR – na 
platy zamestnancov, nákup knižničného fondu, databáz, aktivity NCP VaT, energie a iné prevádzkové 
výdavky. Príjmy z kapitálových transferov boli určené na obstaranie investičného majetku. 

V rámci realizácie národných projektov NISPEZ a NITT SK, na základe príslušných žiadosti 
o predfinancovanie a refundácie výdavkov boli CVTI SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 
3 790 495 €, z toho pre projekt NISPEZ v sume 3 756 438 € a pre projekt NITT SK v sume 34 057 €                    
v programovej štruktúre 0AE0202 a 0AE0204. 

V rámci realizácie projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj  a na 
základe príslušných žiadosti o refundácie a predfinancovanie boli CVTI SR na pokrytie súvisiacich 
výdavkov poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 15 410 561 € v programovej štruktúre 
0AE0101 a 0AE0102. 

 
8.2   Míľniky a hlavné výstupy 

V prvom štvrťroku 2010 bolo pripravené podanie a po jeho schválení sa začalo s riešením národného 
projektu zameraného na aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi s názvom „Národná infraštruktúra pre 
podporu transferu technológií na Slovensku – NTTT SK“. S implementáciou projektu, ktorý prebiehal 
ďalej podľa stanoveného harmonogramu, sa začalo 15. 6. 2010. V súvislosti so zabezpečením realizácie 
odborných aktivít projektu bol zriadený odbor transferu technológií, vrátane zabezpečenia a ďalšieho 
rozvoja personálnych kapacít s perspektívou jeho posilňovania aj v roku 2011. V rámci projektu bola 
nadviazaná spolupráca s vybranými vedecko-výskumnými inštitúciami.  
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Boli dosiahnuté významné míľniky v rámci implementácie národného projektu „Infraštruktúra pre 
výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“,  najmä vybudovanie a vybavenie Dátového 
centra na Žilinskej univerzite, ako aj záložného centra v Bratislave (slávnostne otvorené za účasti 
ministra školstva 1.6.2010). Bolo tiež dobudované Digitalizačné pracovisko v budove CVTI SR (slávnostne 
otvorené za účasti ministra školstva 11. 5. 2010), ktoré bolo následne uvedené do prevádzky. 

V rámci aktivít projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 
k elektronickým informačným zdrojom“ boli zabezpečené všetky plánované výstupy. Významným 
míľnikom bolo obstaranie dodávateľa inovovaného informačného systému o vede, postavenom na 
európskych štandardoch. Do prevádzky bol dňa 1.10.2010 uvedený aj vyhľadávací portál scientia.sk, ako 
výsledok špecifického cieľa 2.1 projektu. Portál umožňuje súčasne prehľadávať desiatky tisícov 
dokumentov v najvýznamnejších licencovaných ako aj voľne prístupných vedeckých databázach, čo 
používateľom prináša výrazne vyššiu kvalitu a komfort vyhľadávania oproti postupnému prehľadávaniu 
jednotlivých e-zdrojov. Portál poskytuje používateľom aj odporúčaciu službu, v rámci ktorej sa pre 
vyhľadaný článok odporúčajú ďalšie relevantné články, o ktoré sa zaujímali iní používatelia. Spracovaná 
bola hodnotiaca správa „Efektívnosť využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj 
za rok 2009“. Dňa 18.11.2010 sa uskutočnila v priestoroch CVTI SR výročná konferencia „Brána                 
k vedeckému poznaniu otvorená II“   

CVTI SR sa v roku 2010 aktívne zapojilo do prípravy návrhu medzinárodného projektu zameraného na 
podporu výskumu a technologického rozvoja v rámci tretej výzvy Programu Stredná Európa. V rámci 
konzorcia 9 partnerov z 5 stredoeurópskych krajín, kde CVTI SR je jediným partnerom zo SR, bola podaná 
žiadosť na projekt FORT – Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií. So začiatkom 
implementácie projektu sa počíta v máji 2011. Plánované aktivity projektu budú komplementárne 
k ďalším činnostiam CVTI SR, najmä v oblasti podpory transferu technológií, implementácie národného 
projektu NITT SK a reorientácie služieb Strediska patentových informácií CVTI SR. Aktivity projektu budú 
pre CVTI SR spolufinancované z prostriedkov ERDF v rámci programu Stredná Európa na 85%, pričom 
celkový rozpočet pre CVTI SR v tomto projekte je 261 000 € na obdobie 30 mesiacov. 

V roku 2010 bol automatizovaný knižnično-informačný systém DAIMON, ktorému v roku 2009 
definitívne skončila podpora dodávateľa, nahradený novým systémom DAWINCI od firmy SVOP, spol. s r. 
o. Počas roka 2010 bol sprevádzkovaný katalóg, výpožičný systém a katalóg OPAC. 

Na základe personálneho dobudovania Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti sa plne rozvinuli 
činnosti súvisiace s evidenciou a hodnotením publikačnej činnosti – prevádzka Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti (CREPČ). Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti sa začalo  venovať 
aj problematike sivej literatúry. Bolo spracovaných niekoľko materiálov mapujúcich túto problematiku 
a začalo sa tiež so systematickým budovaním adresárov producentov sivej literatúry v SR. Dňa 1. 9. 2010 
sa CVTI SR zaregistrovalo ako inštitucionálny člen v medzinárodnej organizácii sivej literatúry GreyNet 
International, ktorá sa venuje výskumu, propagácii a výmene poznatkov z oblasti sivej literatúry 
v medzinárodnom kontexte. 

V roku 2010 sa realizovali potrebné práce v súvislosti s Centrálnym registrom záverečných 
a kvalifikačných prác (CRZP) a súvisiacim Systémom na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských 
akademických a výskumných inštitúcií, ktoré boli implementované a uvedené do prevádzky. Začiatkom 
roka bola podpísaná zmluva na dodávku systému na porovnávanie originality záverečných prác s firmou 
SVOP, spol. s r. o., dňa 30.9.2010 bol systém po predchádzajúcej pilotnej prevádzke uvedený do rutinnej 
prevádzky. Systémy zabezpečujú porovnávanie záverečných a kvalifikačných prác s cieľom určenia ich 
originality v intenciách novely zákona o vysokých školách. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v spolupráci s Rádiom Devín začali na 
Rádiu Devín vysielať od 14. 4. 2010 nový cyklus rozhlasovej relácie o vede. Hosťami prvého vysielania 
relácie Laboratórium boli okrem ďalších významných osobností aj prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 
CVTI SR a vedúci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.  

V spolupráci CVTI SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie začala Slovenská televízia vysielať 
novú reláciu o vede pod názvom Spektrum vedy, cyklus televíznych dokumentov o práci, úspechoch, 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Stranky/default2.aspx
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=2&page=devin
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objavoch a vynálezoch slovenských vedcov. Vedecké kaviarne a vedecké cukrárne sa pod záštitou CVTI 
SR začali konať okrem Bratislavy aj v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Oblasť popularizácie 
vedy bola rozšírená mediálnym pokrytím v rámci spolupráce s televíziou, rozhlasom a SAV. 

V spolupráci s MŠVVaŠ SR boli zorganizované a zabezpečené hlavné sprievodné akcie podujatia Týždeň 
vedy a techniky na Slovenku 2010. 

CVTI SR získalo začiatkom augusta na základe odporučenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky štatút Depozitnej knižnice WIPO v rámci Programu depozitných knižníc Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization) so sídlom v Ženeve. Na základe 
Memoranda o porozumení medzi WIPO a CVTI SR, ktorým sa zriadila Depozitná knižnica WIPO, bude 
CVTI SR získavať po jednom exemplári zo všetkých nových publikácií WIPO: monografie, správy, 
periodiká, elektronické dokumenty na nosičoch CD a DVD. CVTI SR zároveň musí zabezpečiť spracovanie, 
uchovávanie, využívanie a sprístupňovanie týchto dokumentov pre potreby používateľov k šíreniu 
informácií o duševnom vlastníctve na Slovensku. 

Stredisko patentových informácií CVTI SR (PATLIB) participuje od novembra 2010 na realizácii pilotného 
projektu Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie 
týchto stredísk na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, reflektujúc reálne potreby potenciálnych 
užívateľov služieb. 

CVTI SR ako člen medzinárodného združenia EuroCRIS – podporujúceho informačné systémy vo vede 
a technike – vytvárajúceho pre jej medzinárodnú komunikáciu formát CERIF sa vysielaním svojich 
odborníkov na zasadania aktívne zúčastňoval všetkých pracovných stretnutí a prispieval k tvorbe 
a aktualizácii tohto formátu. 

S účinnosťou od 1.9.2010 bol na základe prieskumu spokojnosti používateľov predĺžený prevádzkový čas 
poskytovania knižnično-informačných služieb v CVTI SR. Došlo k predĺženiu otváracích hodín vo štvrtok, 
do 21,00 hod a novinkou sa stalo poskytovanie služieb v sobotu. 

Aktivity a služby organizácie boli propagované zamestnancami CVTI SR publikovaním v odborných 

periodikách, ako i formou aktívnej účasti (prezentácie a príspevky) na odborných domácich 
i zahraničných podujatiach. 
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9.   HLAVNÉ  SKUPINY  UŽÍVATEĽOV  VÝSTUPOV  ORGANIZÁCIE  

Hlavnými užívateľmi služieb a výstupov realizovaných v rámci aktivít Centra vedecko-technických 
informácií SR sú predovšetkým vedeckovýskumní pracovníci, pracovníci ústredných orgánov štátnej 
správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, podnikatelia, študenti technických, prírodovedných a 
ekonomických univerzít a stredných odborných škôl, ako i pracovníci vedeckej, výskumnej 
a priemyselnej sféry z celého Slovenska. Knižničné a informačné služby sú samozrejme prístupné i širokej 
verejnosti, na ktorú sú orientované aj aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky. 

CVTI SR zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný a rovnoprávny prístup k informáciám šíreným na 
rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje informačné potreby a požiadavky študentov, vedeckovýskumných 
pracovníkov i širokej, nielen odbornej verejnosti. 

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 i 
podnikateľskej sféry a obchodu. K 31. decembru 2010 malo CVTI SR celkom 14 020 registrovaných 
používateľov, z čoho 4 366 bolo s platnou registráciou. 
 
Tabuľka č. 25 – Štrukturálna skladba používateľov CVTI SR (knižničné služby) 

Štrukturálna skladba používateľov Počet Vyjadrenie v % 

Študenti 9 539 68,0 % 

Zamestnanci 3 813 27,3 % 

Dôchodcovia 383 2,7 % 

Kolektívni a iní používatelia 285 2,0 % 

Spolu 14 020 100 % 

 

CVTI SR v spolupráci s bratislavskými vysokými školami každoročne realizuje vstupné prednášky a 
inštruktáže pre prvé ročníky vysokých škôl v Bratislave. Zameriava sa aj na výchovu potenciálnych 
používateľov – posledné ročníky stredných odborných škôl, pre ktorých sa organizujú exkurzie                  
s odbornými prednáškami. 

Osobitnú skupinu užívateľov služieb CVTI SR okrem registrovaných používateľov tvoria odberatelia 
publikácií, absolventi kurzov, účastníci seminárov a klienti distribučných služieb, ústredné orgány štátnej 
správy, knižnice, vysoké školy, firmy i zahraniční odberatelia. 

Ďalšiu časť užívateľov služieb CVTI SR tvoria návštevníci popularizačných podujatí, ktoré organizuje  
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti SR už od roku 2008. Jedná sa 
o podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techniky. Týchto podujatí sa zúčastňujú predovšetkým 
mladí ľudia, ktorí prejavujú veľký záujem o propagačné akcie určené hlavne pre vekovú kategóriu 
gymnázií a stredných škôl, ale taktiež široká verejnosť. Záujem  odbornej i laickej verejnosti o tento typ 
podujatí každoročne narastá. 

Špeciálnou skupinou užívateľov služieb a výstupov CVTI SR sú cieľové skupiny v rámci jednotlivých 
národných projektov, ktoré spravidla tvoria predstavitelia vedeckej komunity na Slovensku. Aktivity 
projektov sú zamerané tak na jednotlivcov, ako i na vedecké a výskumné pracoviská, prípadne celé 
fakulty, univerzity, či výskumné ústavy. V rámci ďalších projektov (napr. projekt reorientácia Strediska 
patentových informácií CVTI SR) sú činnosti smerované aj na inovatívne malé a stredné podniky.  

 
 
 



36 

 

10.  ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č. 1  Štatistické údaje činnosti CVTI SR v roku 2010 

Príloha č. 2  Prehľad e-zdrojov sprístupňovaných používateľom CVTI SR v roku 2010 

Príloha č. 3  Prehľad akcií a podujatí CVI SR v roku 2010 

Príloha č. 4  Prednášateľská činnosť CVTI SR v roku 2010 

Príloha č. 5  Publikačná činnosť CVTI SR v roku 2010  

Príloha č. 6  Prehľad publikačnej činnosti v CREPČ 

Príloha č. 7  Rozpočtové  opatrenia  Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu  SR  

Príloha č. 8  Plnenie  príjmov a čerpanie výdavkov CVTI SR v roku 2010 

Príloha č. 9  Hodnotenie  hospodárenia  z  hľadiska  nákladov,  výnosov a  hospodárskeho  výsledku 

 
 



Príloha č. 1

Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

Knižničné jednotky spolu k. j. 900 230 900 660

knihy spolu           351 841 345 604

         z toho: dokumenty OECD 4 968 5 200

zviazané periodiká 159 384 160 756

firemné dokumenty spolu 20 931 22 318

technické normy spolu 107 328 109 350

patentové dokumenty spolu - počet plných textov na CD / DVD + print 4 766 243 5 163 979

patentové dokumenty spolu - počet kusov CD / DVD + print 256 674 257 792

dokumenty DK OECD spolu 1 590 1 974

          v tom: knihy 1 590 1 786

                      zviazané periodiká 0 188

dokumenty DK EBOR 29 36

dokumenty EDC spolu 2 453 2 630

          z  toho: DK EÚ 1 672 1 672

dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W) 108

dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N) 92

mikroformy 581 581

Elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokumentov) spolu 19 781 21 729

           z toho: knihy   518 540

                        firemné dokumenty 994 1 049

                        technické normy  14 731 16 375

                        patentové dokumety 3 460 3 687

                        dokumenty OECD  0 0

                        dokumenty EÚ 78 78

Prírastok knižničného fondu spolu k. j. 10 948 9 896

z toho:  knihy 2 961 2 763

                     - kúpou (K) 1 204 1 110

                     - povinným výtlačkom (PV) 976 856

                     - darom (D) 504 700

                     - výmenou (V) 277 97

                     - bezodplatným prevodom 0 0

             zviazané periodiká 2 327 1 560

                     - kúpou (K) 592 449

                     - povinným výtlačkom (PV) 1 282 799

                     - darom (D) 399 274

                     - výmenou (V) 54 38

                     - bezodplatným prevodom 0 0

             firemné dokumenty (D) 839 1 310

             firemné dokumenty (PV) 181 77

             technické normy (D) 1 986 1 644

             technické normy (PV) 872 844

             patentové dokumenty (D) - počet plných textov na CD/DVD 412 128 396 845

Štatistické údaje o vecnom plnení knižnično - informačnej 

činnosti CVTI SR za rok 2010

STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU



Príloha č. 1

Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

             patentové dokumenty (D) - počet kusov CD/DVD 227 227

             patentové dokumenty (PV) - print 1 172 891

             dokumenty DK OECD (D) 168 196

             dokumenty DK EBOR (D) 0 7

             dokumenty EDC (D) 215 177

dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W) (D) 108

dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N) (K) 92

             elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokum.) spolu k. j. 2 350 2 049

                                z toho: knihy   86 123

                                           firemné dokumenty 51 55

                                           technické normy  1 986 1 644

                                           patentové dokumety 227 227

                                           dokumenty OECD  0 0

                                           dokumenty EDC 0 0

Úbytok knižničného fondu spolu k. j. 3 883 9 466

z toho:  knihy 3 264 9 000

             zviazané periodiká 0 0

             firemné dokumenty 0 0

             technicke normy 619 466

             dokumenty EÚ 0 0

             elektronické dokumenty (CD, DVD) 0 0

Knihy  získané   spolu k. j.            4 986 5 710

tuzemské 3 772 4 219

                           elektronické knihy 51 95

zahraničné 1 214 1 491

                           elektronické knihy 10 31

Získané firemné dokumenty 1 015 1 882

tuzemské 360 647

zahraničné 655 1 235

             z toho: elektronické spolu 50 52

Periodiká

Počet získavaných titulov periodík spolu           1 469 1 530

tuzemské 922 955

               z toho: elektronické 21 21

zahraničné 547 575

               z toho: elektronické 129 133

                           z toho: konzorcialne 10 10

Počet exemplárov získavaných titulov periodík (spolu) 1 539 1 593

z toho:  tuzemské 929 959

            zahraničné 610 634

Vecné spracovanie 3 912 4 867

z toho: knihy 2 856 3 482

             periodiká (tituly) 41 86

             firemné dokumenty 1 015 1 299

             elektronické dokumenty 79 133

             záznamy z retrokonverzie 2 875 1 908

SPRACOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU



Príloha č. 1

Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

Menné spracovanie 6 611 6 590

z toho:  knihy 3 269 3 388

             zviazané periodiká 2 327 1 559

             firemné dokumenty 1 015 1 643

             elektronické dokumenty 90 143

             záznamy z retrokonverzie 55 219 7 613

Knižničné jednotky spracované automatizovane 477 697 488 364

Budovanie katalógov / báz dát (počet záznamov celkom): 189 801 201 020

            OPAC 161 031 167 244

            FL (firemná literatúra) 20 922 22 562

            OECD (záznamy v OPACU-nezapočítava sa) 4 968 5 200

            EDC 2 919 3 055

            ZKC (báza periodík) 4 073 3 963

            SKP (online Súborný katalóg periodík) 856 4 196

Odpisy z:    elektronického katalógu (PC) 2 049 9 000

                     prírastkového zoznamu kníh 2 049 9 000

Výpožičky spolu 96 077 100 855

z toho: absenčné 48 893 50 923

           prezenčné 45 374 48 402

                  z toho e-dokumenty CD/DVD 3 20

           MVS 431 344

               z toho:  - iným knižniciam            413 329

                           - z iných knižníc 18 15

           MMVS 1 379 1 186

               z toho: - iným knižniciam  13 44

                           - z iných knižníc                    1 362 1 142

Elektronické dodávanie článkov z periodík             

                                           počet používateľov 149 84

                                           počet žiadaných titulov 149 84

                                           počet žiadaných článkov 149 84

                                           počet dodaných strán kópií 906 931

           v rámci CVS (interné) 6 0

Výpožičky podľa druhu dokumentu : 96 077 100 855

 knihy 61 363 70 089

 periodiká 22 818 21 907

 firemné dokumenty (vrátane periodík) spolu 2 063 2 556

                                  z toho:print 2 030 2 543

                                            elektronické dokumenty 33 13

 technické normy spolu 5 192 3 978

                                  z toho:print 5 192 3 978

                                            elektronické dokumenty 0 0

 patentové dokumenty spolu 4 006 1 731

                                  z toho:print 4 006 1 706

                                            elektronické dokumenty (CD/DVD) 0 25

 dokumenty DK OECD 450 430

                                  z toho: knihy                             329 330

VÝPOŽIČNÁ ČINNOSŤ
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Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

                                             periodiká 121 100

dokumenty DK EBOR 8 11

                                  z toho: knihy                             8 11

 dokumenty  EDC 177 153

                                  z toho: knihy + periodiká 177 144

                                             elektronické dokumenty (CD/DVD) 0 11

Počet knižničných jednotiek vo voľnom výbere 31 875 37 528

Počet študovní a čitární 3 3

Počet študijných miest v študovniach a čitárňach 156 108

Celková plocha knižnice v m2 6 133 6 133

                           z toho: priestory pre používateľov v m2 4 648 4 281

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň 53 60

Počet registrovaných používateľov 12 042 14 020

 z toho:  používateľov s platným preukazom 3 385 4 366

              nových používateľov 1 720 1 907

Počet vyradených používateľov 9 404 0

Počet návštevníkov študovní spolu 9 712 11 739

z toho: všeobecnej študovne 4 276 6 099

            študovne periodík 4 216 4 326

            študovne firemných dokumentov 363 350

            študovne technických noriem 594 724

            študovne patentových dokumentov 81 83

            študovne dokumentov OECD + EBOR 100 75

            študovne dokumentov EÚ 82 82

Poskytnuté evid. bibliografické a faktografické informácie 11 633 13 394

Priebežné rešerše  - počet profilov 5 5

  z toho: BD na CD, internet 5 5

Retrospektívne rešerše  spolu 308 182

  z toho: - klasické 35 39

               - automatizované: 273 143

                  -  z toho:BD na počít. médiách spolu (norm.patent.fir.-CDROM): 0 0

Počet zadaných vyhľadávacích dotazov k  rešeršiam 1 272

                  -  z toho: v licencovaných zdrojoch 683

                  -  z toho: vo voľne dostupných zdrojoch 589

Počet odoslaných záznamov v rešeršiach 5 227

Počet strán odoslaných plných textov k rešeršiam 1 299

Databázy na CD ROM/DVD 13 13

Online databázy 7 8

Databázy na CD ROM/DVD 13 13

Online databázy 21 21

Databázy / e-katalógy CVTI SR 6 6

ZÍSKAVANÉ DATABÁZY / EIZ

SPRÍSTUPŇOVANÉ DATABÁZY / EIZ

POUŽÍVATELIA

INFORMAČNÁ A REŠERŠNÁ ČINNOSŤ



Príloha č. 1

Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

e-knihy online (počet titulov) 114 125

Licencované internetové pramene (počet databáz) 15 15

             z toho počet lincovaných EIZ financovaných z vlastných prostriedkov 8

Počet vyhľadávaní  v licenovaných EIZ spolu 240 873

Počet zobrazených stiahnutých elektronických dokumentov 93 109

Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách 228

INTERNETOVÉ PRACOVISKÁ (počet) 32 32

počet používateľov (počet prístupov = x 30) 2 846 3 437

využívanie (počet hodín celkom) 4 644 4 578

celkový počet vstupov 318 058 194 541

celkový počet webstránok 1 710 1 866

rozsah webstránok (kB) 88 595 107 746

aktualizované webstránky (počet) 6 136 3 990

celkový počet vstupov 286 904 316 543

celkový počet webstránok 415 413

rozsah webstránok (kB) 2 138 2 140

aktualizované webstránky (počet) 161 144

Počet vstupov  do OPACu 9 682 512 247

Počet vzdialených prístupov do e-zdrojov 23 539 70 802

e-dokumenty EKES (celkom) 1 461 1 461

euronavigátor EKES - celkový počet liniek 735 894

e-referenčná skužba (vyhotovené odpovede) 268 208

Neperiodické publikácie:  počet titulov 3 1

Periodické publikácie:      počet titulov 2 2

                                           počet čísiel 9 7

Propagačné letáky:          počet titulov 17 38

počet akcií 39

počet účastníkov 3 500

Vzdelávacie akcie (kurzy, semináre, iné) - počet 31 52

  počet účastníkov 1 248 1 798

Vzdelávacie a kulkúrno-spoločenské podujatia pre použiv. 54 60

z toho : Informačná výchova pre verejnosť - počet 25 40

 počet účastníkov 1 402 2 289

počet exkurzií 9 7

počet učastníkov 111 113

Metodické konzultácie 562 651

Rozmnoženiny - celkový počet  kópií 364 059 289 190

WEB sídlo CVTI SR

EURO:i: portál

EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

NCP VaT - popularizačné akcie

EXKURZIE V KNIŽNICI

REPROGRAFICKÉ A KNIHÁRSKE PRÁCE

EDIS/EDC



Príloha č. 1

Ukazovateľ
Skutočnosť k 

31. 12. 2009

Skutočnosť k 

31. 12. 2010

      v tom: v kniharskej dielni 294 413 223 615

      v tom: vo  výpožičnej službe 69 646 65 575

Brožovanie 3 833 3 299

Tvrdá väzba 424 459

Hrebeňová väzba dokumentov 454 286

Tepelná väzba 82 75

Kartonážne práce 8 961 26 501

Počet serverov v knižnici 41 34

Počet osobných PC 201 263

  z toho: - prístupných pre používateľov    77 70

Počet PC s pripojením na internet 198 261

  z toho: - prístupných pre používateľov    77 68

   počet zákazníkov 719 719

   počet produktov dodaných klientom 1 899 1 514

   počet abonovaných periodík 149 127

 Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 98 111

                 z toho: s VŠ knihovníckym vzdelaním 23 28

                 z toho: so SŠ knihovníckym vzdelaním 25 16

                 z toho: s iným VŠ vzdelaním 3 33

Výnosy(príjmy) z hlavnej činnosti spolu  (v EUR) 2 436 040 3 308 120

 prevadzkové dotácie - transfery na činnosť 2 330 928 3 276 141

v tom : - zo štátneho rozpočtu 2 330 928 3 276 141

            - od inych subjektov 0 0

            - tržby spolu 104 712 31 979

                     z toho poplatky za knižničné činnosti 31 655 31 978

            - iné výnosy , dary, granty 400 0

                     z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 0 0

Náklady na hlavnú činnosť  (v EUR) 2 235 123 8 983 864

      z toho: mzdové náklady (bez OON) 889 930 1 029 466

                  na nákup knižničného fondu 21 386 43 470

                  na nákup licencií  a databáz 83 071

Kapitálové výdavky spolu ( v EUR) 132 169 16 080 223

      v tom: výstavba a rekonštrukcia 0 197 388

                 automatizácia 120 866 15 882 836

                 ostatné kapitálové výdavky 11 303 0

ZAMESTNANCI

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Obchodná kancelária vydavateľstva EÚ ÚpP



   Príloha č. 2 

Názov databázy
Vzdialený 

prístup A/N
Podmienky prístupu

Nature A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Emerald Engineering A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR

Safari Tech Books Online A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR

Engineering Village 

   Ei Compendex

   ENGnetBase

   US Patent Office       

A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

ScienceDirect - ebooks A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

OECD iLibrary (Source OECD) A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Creditinfo – Firemný Lustrátor SR

Albertina - Firemný Monitor SR

Albertina - Firemní Monitor ČR

Creditinfo – Monitor tlače SR

Anopress – Monitoring ON-LINE ČR 

N

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR. 

Dostupné prostredníctvom rozhrania Engineering Village 2. 

Abstraktová databáza Compendex poskytuje celosvetový prehľad zo všetkých technických odborov. Obsahuje vyše 9 mil. referencií 

(bibliografických záznamov) a abstraktov z vyše 5 000 časopisov, konferencií, tech. správ, kníh a publikácií týkajúcich sa technických 

odborov. 

ENGnetBase je kolekcia príručiek, monografií a referenčných pomôcok (vyše 200 titulov) pre elektrotechniku, elektroniku, 

telekomunikácie, strojárstvo, optomechaniku a meraciu techniku.

Databáza US Patent Office obsahuje záznamy z Amerického patentového úradu.

Online OECD knižnica - pozostáva z plnotextových databáz kníh, periodík a OECD štatistík.

Firemný monitor SR na internete.

Plné texty 17 titulov elektronických kníh vydavateľstva Elsevier. 

Prehľad e-zdrojov sprístupňovaných používateľom CVTI SR v roku 2010

Firemný monitor ČR na internete.

Monitor tlače SR na internete.

Monitor tlače ČR na internete, verzia Standard.

Zameranie a obsah databázy

Plné texty 78 titulov časopisov vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti prírodných vied a biomedicíny.

Plné texty 18 časopisov z kolekcie Emerald a abstrakty z celej produkcie vydavateľstva Emerald.

Sprístupňované vybrané tituly z oblasti počítačov a informačných technológií v hodnote 60 váhových bodov (z celkového počtu cca. 

1500) obmieňané podľa požiadaviek registrovaných používateľov v zmysle stanovených podmienok.

Firemný lustrátor SR.

Databázy financované z rozpočtu CVTI SR
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Názov databázy
Vzdialený 

prístup A/N
Podmienky prístupuZameranie a obsah databázy

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library 
výpočtová a komunikačná 

technika

Vyše 800 000 bibliografických záznamov o publikáciách, príspevky z 50 titulov ACM Magazines, Journals, 

Transactions a Newsletters a vyše 270 titulov konferenčných zborníkov ACM.
A

Art Museum Image Gallery

umelecké diela z kolekcií 

najznámejších múzeí a 

galérií

Vyobrazenie viac ako 155 000 umeleckých diel. N

Gale Virtual Reference Library: Art veda o umení 80 titulov neperiodických publikácií. N

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

informačné a komunikačné 

technológie, 

elektrotechnika a 

elektronika

Sprístupňuje články zo 143 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov asociácie IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (The Institution of Engineering and Technology), 

vyše 850 konferenčných zborníkov IEEE a IET, vyše 1 900 aktívnych IEEE štandardov a prístup k 

historickým dokumentom IEEE štandardov, celkovo prístup k vyše 2 mil. dokumentov od 1,4 mil. autorov.

A

Knovel Library
technické vedy a prírodné 

vedy, priemysel

Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti prírodných 

vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny. 
A

ProQuest Central
súhrnná multidisciplinárna 

databáza

Sprístupňuje články z periodík (13 000 titulov), denníkov (800 titulov), profily firiem a priemyselných 

odvetví, správy z trhov a dizertačné práce (34 000).
A

REAXYS chémia Vyše 1 000 000 abstraktov odborných článkov. A

ScienceDirect
multidisciplinárna 

plnotextová databáza
Články z približne 2 137 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier. A

SCOPUS
multidisciplinárna 

bibliografická databáza
Mapuje viac ako 16 500 titulov, z toho vyše 15 400 recenzovaných časopisov. A

SpringerLink (národná licencia)
multidisciplinárna 

plnotextová databáza
Články z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. A

Web of Knowledge – Current Contents Connect multidisciplinárna databáza  Obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov. A

Web of Knowledge – Essential Science Indicators
multidisciplinárna 

scientometrická databáza
Scientometrická databáza sledujúca viac ako 11 000 periodík. A

Web of Knowledge – Journal Citation Reports
multidisciplinárna 

scientometrická databáza

 Štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov, každoročne uvádza impact 

factor jednotlivých vedeckých časopisov, retrospektíva od r. 2000, sleduje asi 9 500 periodík.
A

Web of Knowledge – Web of Science
multidisciplinárna 

bibliografická databáza

Bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, od r. 1985, týždenná 

aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov. 
A

Web of Knowledge – Web of Science with Conference 

Proceedings
multidisciplinárna databáza

Bibliografické informácie a autorské abstrakty príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych 

medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch
A

Wiley Online Library multidisciplinárna databáza
Viac než 4 milióny článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a 

pod.
A

Zabezpečenie prístupov 

pre registrovaných 

používateľov 

spolupracujúcich 

inštitúcií (výskumné a 

vzdelávacie inštitúcie - 

spolu 25) a pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR. 

Prístup je registrovaným 

používateľom 

poskytovaný bezplatne. 

Zabezpečenie prístupov 

pre registrovaných 

používateľov 

spolupracujúcich 

inštitúcií (výskumné a 

vzdelávacie inštitúcie - 

spolu 25), vybrané 

databázy (okrem Art 

Museum Image Gallery a 

Gale Virtual Reference) 

prístupné aj priamo pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR. 

Prístup je registrovaným 

používateľom 

poskytovaný bezplatne. 

Databázy financované prostredníctvom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –

prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)
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Vzdialený 

prístup A/N
Podmienky prístupuZameranie a obsah databázy

American Physical Society fyzika Plné texty 7 titulov časopisov z oblasti fyziky. A 

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Academic Search Complete  (EBSCO)
multidisciplinárna 

databáza 
Viac ako 8175 zdrojov, z toho plné texty z cca 4700 publikácií vrátane 3600 recenzovaných časopisov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

AGRICOLA (EBSCO) poľnohospodárstvo 

Abstraktová databáza obsahujúca záznamy Národnej poľnohospodárskej 

knižnice Ministerstva poľnohospodárstva USA.  Retrospektíva je od roku 1970 a databáza obsahuje viac 

ako 4,1 milióna citácií. Spracované sú v nej články z časopisov, monografie, kvalifikačné práce, patenty 

a technické správy.  

A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Business Source Premier  (EBSCO) ekonómia 
Plnotextová databáza  z oblasti  manažmentu, ekonomiky, financií,účtovníctva,

medzinárodného obchodu a príbuzných odborov. Vyše 3740 periodík, z toho cca 2300 s plnými textami.  
A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

ERIC (EBSCO) vzdelávanie Databáza pre oblasť vzdelávania - cca 2200 plnotextových titulov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

GreenFile (EBSCO) životné prostredie Abstraktová databáza pre oblasť životného prostredia - viac ako 384 000 záznamov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Health Source : Consumer Edition (EBSCO) medicína Abstraktová databáza poskytujúca prístup k plným textom cca 300 časopisov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Databázy financované mimo rozpočtu CVTI SR (z rozpočtu inej inštitúcie) 
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Vzdialený 

prístup A/N
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Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) medicína Prístup k vyše 550 plnotextovým časopisom z rôznych medicínskych oblastí. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Humanities International Complete (EBSCO) humanitné vedy Databáza z oblasti humanitných vied, prístup k plným textom z viac ako 730 titulov časopisov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

LISTA (EBSCO)
knižničná a

informačná veda 

Bibliografická databáza od vydavateľstva EBSCO zameraná na knihovníctvo, katalogizáciu, bibliometriu, 

online vyhľadávanie informácií, informačný manažment a podobne. Obsahuje vyše 600 periodík a navyše 

knihy, výskumné správy a konferenčné materiály s retrospektívou od roku 1960.

A 

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

MasterFILE Premier (EBSCO) multidisciplinárna databáza
Multidisciplinárna databáza ponúkajúca plné texty z cca 2050 referenčných publikácií 

od roku 1975 zo všetkých oblastí ľudskej činnosti - vzdelanie, zdravie, ekonomika atď.
A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

MEDLINE with FullText (EBSCO) medicína Čiastočne plnotextová databáza , poskytuje plné texty pre viac ako 1240 titulov časopisov. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Newspaper Source (EBSCO)
denníky a spravodajské 

médiá 
Plné texty z vybraných denníkov a spravodajských médií - prevažne z USA. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Regional Business News (EBSCO) ekonómia Plné texty z viac ako 75 regionálnych periodických i neperiodických publikácií. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Teacher Reference Center (EBSCO) vzdelávanie Databáza obsahuje 280 titulov časopisov z oblasti vzdelávania. A

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR.

Databázy financované mimo rozpočtu CVTI SR (z rozpočtu inej inštitúcie) 
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 Espace-Access

Espace-Access-EP-B

Espace-Bulletin

Espace-EP-A

Espace-EP-B

Espace-First

Espace-Legal

Espace-Preces

Espace-Preces Access

Espace-World

Official Journal of the EPO

Patent Abstract of Japan

USAPAT

Bezplatný prístup pre 

registrovaných 

používateľov CVTI SR. 

N

Patentové databázy na nosičoch CD-ROM/DVD dostupné vo fonde CVTI SR

Plné texty patentových dokumentov z Bulharska, Československa, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a SR.

Bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej a východnej Európy s možnosťou rešeršovania v anglickom jazyku a v 

jazyku daného dokumentu.

Plné texty zverejnených medzinárodných patentových prihlášok – PCT.

Vestník EPÚ obsahuje plné texty článkov v troch jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom), od januára 1978 do decembra 2001 v 

PDF formáte s možnosťou rešeršovania.

Abstrakty japonských zverejnených prihlášok v anglickom jazyku.

Plné texty amerických patentov a zverejnených prihlášok.

Anotácie a údaje na právny stav európskych patentových prihlášok a udelených patentov.

Plné texty európskych patentových prihlášok.

Plné texty udelených európskych patentov.

Titulné strany s obrázkami európskych a medzinárodných patentových prihlášok.

Obsahuje  rozhodnutia sťažnostného  senátu, zoznam patentových zástupcov, zbierku zákonov atď.

Bibliografické údaje udelených európskych patentov.

Anotácie zverejnených európskych a medzinárodných patentových prihlášok.
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A

Prístup pre 

registrovaných 

používateľov portálu

Modul "Projekty"

Modul "Výzvy na podávanie projektov"

Modul "Experti"

Modul "Organizácie"

Modul "Technická infraštruktúra"

Výsledky riešenia projektov výskumu a vývoja Prezentácie priebehu riešenia a dosiahnutých výsledkov projektov výskumu a vývoja realizovaných v rámci štátnych programov VaV a stimulov na podporu výskumu a vývoja.

Databáza Informačný systém o vede a výskume ako súčasť Centrálneho informačného portálu pre vedu, výskum a inovácie (CIP VVI) je spravovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu  SR v súlade so zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a jeho novelizáciou - zákonom č. 233/2008

Obsahuje informácie o 4006 projektoch od roku 2001 v nasledovnom členení:

• riešených z prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle stanovených foriem podpory výskumu a vývoja;

• projekty financované v rámci štátnych programov VaV a stimulov na podporu výskumu a vývoja;

• riešených v rámci programov EÚ (napr. rámcové programy atď.); 

• štrukturálnych fondov EÚ v členení podľa fondu a programového dokumentu; 

• evidenciu financovania výstupov VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra) projektov; 

• evidenciu dotácií poskytnutých na výskum a vývoj jednotlivými ministerstvami;

• inovačných projektov financovaných prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR; 

• ďalších špecifických foriem podpory výskumu a vývoja, realizovaných prostredníctvom projektovej podpory úplne, alebo aspoň čiastočne z verejných zdrojov.

Osobitnou časťou registra projektov je systém hodnotenia výstupov projektov výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov. 

Obsahuje výzvy na podávanie projektov. V januári 2011 subsystém obsahuje údaje o 85 výzvach od roku 2008.

Subsystém primárne slúži MŠVVaŠ SR za účelom výberu hodnotiteľov projektov. V januári 2011 subsystém obsahuje údaje o 1114 expertoch od roku 2001.

Obsahuje údaje týkajúce organizácií (právnických a fyzických osôb) aktívnych v oblasti výskumu a vývoja. Jedná sa o celoslovenský register organizácií výskumu a vývoja. V 

januári 2011 subsystém obsahuje komplexné štatistické údaje o 708 organizáciách VaV od roku 2000.

Technická infraštruktúra a prístrojové vybavenie organizácií výskumu a vývoja. V januári 2011 subsystém obsahuje údaje o 3009 laboratóriách a zariadeniach, získané v rámci 

dvoch zberov dát v roku 2001 a 2005. Posledný zber realizovaný koncom roka 2010, po spracovaní budú aktuálne údaje sprístupnené na portáli.
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Aktéri na scéne popularizácie vedy a techniky v spoločnosti A voľne prístupné

Katalóg ocenení v oblasti vedy a techniky udeľovaných v 

Slovenskej republike
A voľne prístupné

SciTech navigátor - katalóg voľne dostupných 

internetových zdrojov 
A voľne prístupné

Katalóg bezplatných odborných e-periodík A voľne prístupné

Katalóg podujatí v SR a EÚ A voľne prístupné

Katalóg vzdelávacích aktivít v SR a EÚ A voľne prístupné

Archív aktivít, mediálnych produktov a akcií NCP VaT A voľne prístupné

CREPČ

Voľne 

dostupná 

databáza.

 Voľne prístupná, bez 

potreby registrácie.

On-line katalóg CVTI SR

Voľne 

dostupný 

katalóg.

 Voľne prístupný cez 

internet.

Archív videozáznamov z akcií NCP VaT (Veda v centre, Vedecká cukráreň, apod.). Databáza dokumentárno-popularizačných filmov 

vyrobených pre CVTI SR a SAV a odvysielaných v STV. Archív audiozáznamov relácií Laboratórium odvysielaných v rádiu Devín.

737 záznamov od roku 2005.

66 záznamov od roku 2009.

Katalógové moduly CIP VVI

103 záznamov od roku 2008.

On-line katalóg CVTI SR

Obsahuje vyše 166 700 bibliografických záznamov kníh, periodík, firemných dokumentov, publikácií  EÚ, OECD, EBOR tematicky 

zameraných najmä na oblasť techniky a prírodných vied.

296 záznamov od roku 2008.

Bibliografické údaje o publikačnej činnosti pracovníkov slovenských vysokých škôl od roku 2007. Aktuálne údaje sú dopĺňané po 

ukončení zberu dát, ich spracovaní a verifikácii. V súčasnosti sú posledné kompletne spracované údaje za r. 2009.

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

108 údajov od roku 2008.

57 záznamov od roku 2008.
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PREHĽAD AKCIÍ A PODUJATÍ CVTI SR V ROKU 2010 
 
1. Týždeň slovenských knižníc (22. – 28. 3. 2010) 

      Podujatia CVTI SR v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK): 
- Kde hľadať odborné informácie? Prehľad o informačných zdrojoch pre odbornú prácu a štúdium. - 
informačný seminár CVTI SR, (Mgr. Oľga Števková, CVTI SR),    23. 3. 2010 
 
- Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva. - Veda v CENTRE, 
(Hosť: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave, oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera), 25. 3. 2010 
 
- Večer s e-zdrojmi v CVTI SR: Význam EIZ pre vedu a výskum + praktické ukážky vyhľadávania - 
informačný seminár CVTI SR, (Mgr. Katarína Kyseľová, Mgr. Michal Sliacky, CVTI SR), 26. 3. 2010 
 
Sprievodné podujatia počas TSK 
-Výstava s názvom: Populárno-náučná literatúra v knižničnom fonde  
-Ponuka vyradených kníh (prízemie) 
-Registrácia nových používateľov zdarma 
-Odpustenie sankčných poplatkov z omeškania všetkým používateľom, ktorí  vrátia upomínané knihy 
v termíne Týždňa slovenských knižníc 2010. 
 
2. Týždeň vedy a techniky na Slovensku (29. 11. – 3. 12. 2010) 
- Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2010 - slávnostné otvorenie spojené s 
konferenciou  
 
- Scientia Pro Futuro 2010 – celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov 
stredných škôl  
 
- Národná konferencia na tému „Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska (prínosy vzdelania, 
výskumu a vývoja pre energetický sektor) – odborná konferencia 
 
- Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku za rok 2010 
 
Ďalšie sprievodné podujatia: 
- Odborná konferencia na tému „Podnety vedy a techniky a ich uplatnenie v praxi“ (Zväz slovenských 
vedecko-technických spoločností – ZSVTS), 30.november 2010  
 
- Výstava centier excelentnosti a centier transferu technológií pod názvom „Posterová prezentácia – 
„Vedecké poznatky v praxi“ (v rámci projektu NITT SK), počas týždňa trvania TVT 2010 
 
- Festival vedy a techniky 2010 - národná prehliadka vedecko–technických projektov mladých ľudí do 
20 rokov (AMAVET), 11. – 13. november 2010 
 
 
 
3. NISPEZ 
- Seminár CVTI SR o databázach Web of Knowledge. 
(David Horky, zástupca firmy Thomson Reuters), 19. 2. 2010 
 
- Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch – technické a pôdohospodárske vedy -  
informačný seminár CVTI SR (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 2. 3. 2010 
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- Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch – prírodné a lekárske vedy - informačný 
seminár CVTI SR (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 4. 3. 2010 
 
- Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch – spoločenské a humanitné vedy - informačný 
seminár CVTI (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 11. 3. 2010 
 
- Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch – technické vedy - informačný seminár CVTI 
SR (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 17. 3. 2010 
 
- Večer s e-zdrojmi v CVTI SR: Význam EIZ pre vedu a výskum + praktické ukážky vyhľadávania - 
informačný seminár CVTI SR (Mgr. Katarína Kyseľová, Mgr. Michal Sliacky, CVTI SR), 26. 3. 2010 
 
SpringerLink -informačný seminár CVTI SR (Focko van Berckelaer, Springer Verlag), 7. 4. 2010 
 
- Knovel – dôveryhodné odpovede na otázky konštruktérov – prednáška v anglickom jazyku 
s tlmočením súhrnných informácií - informačný seminár CVTI SR v spolupráci so spoločnosťou 
Alberina icome, s. r. o. a Knovel Corporation . Cieľom stretnutia bolo podrobne predstaviť službu 
Knovel v akademickom prostredí a informovať o aktuálnych aj pripravovaných novinkách. (Barbara 
Dixee, Knovel Corporation), 19. 4. 2010 
 
- ELsevier Science - informačný seminár CVTI SR v spolupráci so SUWECO CZ,  
s. r. o.CVTI SR, Bratislava, 18. 5. 2010 
 
- Wiley Blackwell: New platform and its non journal products offer 
(Marta Dyson, zástupkyňa spoločnosti Wiley Blackwell), 6. 10. 2010 
Seminár organizovaný ako súčasť projektu NISPEZ pripravili CVTI SR a Wiley Blackwell v spolupráci 
s firmou Suweco CZ.  
 
- Projekt NISPEZ. Prezentácia dosiahnutých výsledkov – prednáška s prezentáciou  
(Ing. Robert Sabaka, PhDr. Mária Žitňanská, Ing. Marián Vaňo, Mgr. Eva Krákiková, Ing. Oleg Cvik, 
PhDr. Daniela Birová, zamestnanci Projektovej kancelárie CVTI SR a CVTI SR), 20. 9. 2010  
 
- Brána k vedeckému poznaniu otvorená II. Výročná konferencia o e-zdrojoch pre výskum a vývoj.   
Podujatie organizované v rámci projektu NISPEZ. Bratislava, CVTI SR, 18. 11. 2010  
 
4. NITT SK 
- Práva duševného vlastníctva v európskych projektoch výskumu, vývoja technológií a podpory 
inovácií (FP7 a CIP) - odborný seminár o národnej legislatíve a podporných organizáciách v SR. 
Organizácia seminára bola zabezpečená s podporou národného projektu CVTI SR spolufinancovaného 
z ERDF prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. V odborných prezentáciách                
v angličtine bez tlmočníka vystúpili experti IPR Helpdesk z Univerzity Alicante, Španielsko. Bratislava, 
CVTI SR, 5. 10. 2010 
 
- Tlačová konferencia k realizácii 3. projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu 
technológií na Slovensku - NITT SK. 
Podujatie organizované pre médiá SR v rámci publicity projektu. Bratislava, CVTI SR, 7. 12. 2010. 
 
5. Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) 
 
- Digitalizačné pracovisko CVTI SR. Dátové centrum pre výskum a vývoj 
(PhDr. Daniela Birová vedúca Projektovej kancelárie CVTI SR), 21. 6. 2010. Po prednáške nasledovala 
prehliadka digitalizačného pracoviska v CVTI SR. 
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6. Veda v CENTRE 
- Hydrologické problémy protipovodňovej ochrany – prednáška s prezentáciou 
(prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava), 28. 1. 
2010 
 
- Experimenty na urýchľovači LHC v CERN – prednáška s prezentáciou 
(prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., viceprezident Rady Európskej organizácie pre jadrový výskum 
CERN; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave), 25. 2. 2010 
 
- Nové možnosti ochrany tradičných nosičov informácií a kultúrneho dedičstva – prednáška 
s prezentáciou - (prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave, oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera), 25. 3. 2010 
 
- Superpočítačové modelovanie nanosveta – prednáška s prezentáciou ( prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., 
riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV, Bratislava), 29. 4. 2010 
 
- Odolnosť konštrukčných materiálov voči únave - prednáška s prezentáciou (prof. Ing. Otakar 
Borůvka, PhD., Žilinská univerzita v Žiline), 27. 5. 2010 
 
- Je prítomnosť karcinogénnych látok v potravinách nevyhnutnou realitou? - prednáška s prezentáciou 
(prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave), 24. 6. 2010 
 
- Temná stránka vesmíru – mimoriadna letná prednáška s prezentáciou (astrofyzik Dr. Norbert 
Wernner, Stanford University), 22. 7. 2010 
 
- Útok Alzheimerovej choroby na našu pamäť – prednáška s prezentáciou 
(prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. Dr. h. c., Neuroimunologický ústav SAV), 30. 9. 2010 
 
- Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti ? – prednáška s prezentáciou 
(Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., Centrum rodových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského, Bratislava), 28. 10. 2010 
 
- Produkty kozmického žiarenia na Zemi a vo vesmíre? – prednáška s prezentáciou  
(prof. RNDr. Jozef Masarik DRSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  Univerzity Komenského, 
Bratislava), 25. 11. 2010 
 
7. Vedecká cukráreň 
 
- Ako si bunka chráni svoje gény? – prednáška s prezentáciou  
(RNDr. Miroslav Piršel, CSc., samostatný vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Ústavu 
experimentálnej onkológie SAV, Bratislava), 26. 1. 2010 
 
- Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita? – prednáška s prezentáciou (Mgr. 
Vratko Polák, PhD., vedecký pracovník Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave), 23. 2. 2010 
 
- Žitný ostrov – kto zvíťazí, ropovod, či čistá voda pre nás a naše deti ? – prednáška s prezentáciou 
(Ing. Daniel Gemeran, generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti), 30. 3. 2010 
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- Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej biologickú aktivitu ? – prednáška s prezentáciou 
(prof. PharmDr. Ján Kyseľovič, CSc., vedúci katedry farmakológie a toxikológie, dekan Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského, Bratislava), 27. 4. 2010 
 
- Fyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie vo svete a na Slovensku - prednáška s prezentáciou (prof. 
RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katredry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava), 25. 5. 2010 
 
- Geneticky modifikované potraviny – nádej alebo hrozba 21. storočia? – prednáška s prezentáciou 
(Ing. Jana Libantová, PhD., Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV v Nitre), 22. 6. 2010 
 
- To tohtoročné leto bolo extrémne... Čo s sa s tým našim Slovenskom deje?“ – prednáška 
s prezentáciou (RNDr. Vojtech Rušín, DrSc., vedúci vedecký pracovník Astronomického ústavu  SAV 
v Tatranskej Lomnici), 21. 9. 2010 
 
- Aké je postavenie imunológie v modernej medicíne?“ – prednáška s prezentáciou 
(prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., prednosta Imunologického ústavu LF UK v Bratislave), 19. 10. 2010 
 
- Geologická stavba a tektonický vývoj Malých Karpát – čo sa skrýva pod našimi nohami ? – 
prednáška s prezentáciou 
(prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., vedúci katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave), 23. 11. 2010  
 
- Paleontológia – otváranie geologickej histórie času uzavretých v kameni – prednáška s prezentáciou 
(prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD., zástupkyňa vedúceho katedry geológie a peleontológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), 14. 12. 2010 
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8. Informačné semináre pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov 
 
Knižnica 
 
- Moravská zemská knižnica v Brne – služby v oblasti špeciálnej literatúry  
(Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 18. 1. 2010 
 
- Prieskum spokojnosti používateľov CVTI SR 
 (Mgr. Terézia Mišovičová OKIS, CVTI SR), 1. 2. 2010 
 
- Informácie z 10. konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2009  
(Mgr. Michal Sliacky PK, CVTI SR), 15. 2. 2010 
 
- Prieskum spokojnosti používateľov CVTI SR – vyhodnotenie zamestnaneckej ankety  
(Mgr. Terézia Mišovičová OKIS, CVTI SR), 22. 2. 2010 
 
- Praktické používanie novoaplikovaných softvérov  
(Ing. Mikuláš Kevély OIT, CVTI SR), 1. 3. 2010 
 
- Nájdime knižnice – informácie zo seminára o marketingu knižníc  
(PhDr. Mária Žitňanská KIČ, CVTI SR), 26. 4. 2010 
 
- Úspešný versus neúspešný marketing knižníc na Slovensku a v zahraničí  
 (Ing. Silvia Stasselová, vedúca Knižnice a informačného centra SvF STU), 31. 5. 2010 
 
-Inforum, 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch : 
Zaujímavosti zo sveta e-zdrojov  
(Mgr. Michal Sliacky PK, CVTI SR), 7. 6. 2010 
 
-Inforum, 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch : Nástroje 
pre hodnotenie výsledkov vedy  
(Mgr. Ľudmila Hrčková OHPČ, CVTI SR),  7. 6. 2010 
 
-Inforum, 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch : E – knihy, 
Open Access 
(PhDr. Edita Tarovská OKF,  CVTI SR), 7. 6. 2010 
 
-Voľne prístupné informačné zdroje v oblasti priemyselného vlastníctva (Moravská zemská knižnica 
v Brne); Open Access a Creative Commons (Kabinet informačných štúdií a knihovníctva FF MU, Brno)  
(Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 7. 6. 2010 
 
- Digitalizačné pracovisko CVTI SR. Dátové centrum pre výskum a vývoj 
(Ing. Jana Kováčová PM DC VaV, CVTI SR), 21. 6. 2010. Po prednáške nasledovala prehliadka 
digitalizačného pracoviska v CVTI SR. 
-Knižnično-informačné služby, používateľské potreby a meniaca sa ekonomická realita – prednáška 
s prezentáciou zo 17. medzinárodného seminára CASLIN 2010  
(Mgr. Daniela Tóthová, redaktorka periodika ITLib, KIČ, CVTI SR), 28. 6. 2010 
 
 - Projekt NISPEZ. Prezentácia dosiahnutých výsledkov – prednáška s prezentáciou  
(Ing. Robert Sabaka PM NISPEZ, odborní garanti špecifických cieľov projektu NISPEZ PhDr. Mária 
Žitňanská, Ing. Marián Vaňo, Mgr. Eva Králiková, Ing. Oleg Cvik, PhDr. Daniela Birová, Michal Sliacky 
PK,CVTI SR), 20. 9. 2010  
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-Národný projekt Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj. 
Prezentácia dosiahnutých výsledkov – prednáška s prezentáciou 
 (Ing. Jana Kováčová PM DC VaV, Ing. Mikuláš Kevély, Bc. Pavol Marcina OIT , PhDr. Daniela Birová PK, 
CVTI SR), 27. 9. 2010 
 
-Národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. 
Prezentácia dosiahnutých výsledkov – prednáška s prezentáciou  
(Ing. Ľubomír Bilský PM NITT, Mgr. Miroslav Kubiš, Mgr. Juraj Noge, Mgr. Andrea Putalová odborní 
garanti špecifických cieľov NITT, PhDr. Daniela Birová, PK), 4. 10. 2010   
 
- Implementácia knižnično-informačného systému DAWINCI v CVTI SR – prednáška s prezentáciou  
(Mgr. Terézia Mišovičová OKIS, PhDr. Edita Tarovská OKF, Bc. Eliška Klimentová, Mgr. Juraj Noge 
ORIS), 11. 10. 2010 
 
- Knihovny současnosti 2010. Informácie z konferencie konanej  v dňoch 14. – 16. 9. 2010 v Seči, ČR – 
prednáška s prezentáciou  
(Mgr. Terézia Mišovičová , Mgr. Oľga Števková OKIS, Mgr. Daniela Tóthová OVsV), 18. 10. 2010 
 
- Súčasné medzinárodné trendy v knihovníctve a slovenské zastúpenie v IFLA – prednáška 
s prezentáciou 
(Ing. Sylvia Stasselová, vedúca KIC SvF STU, Bratislava a predsedníčka Spolku slovenských 
knihovníkov), 25. 10. 2010  
Knižnice po novom. Informácia o 39. ročníku konferencie LIBER 2010 – prednáška s prezentáciou 
(PhDr. Mária Žitňanská, KIC, CVTI SR), 25. 10. 2010 
 
- Prezentácia portálu scientia.sk – prednáška s prezentáciou 
(Mgr. Katarína Kyseľová, Mgr. Michal Šefčík), 8. 11. 2010 
 
  



Príloha č. 3 

 

9. Pracovné, odborné a informačné semináre uskutočnené       
     v CVTI SR alebo v spolupráci s CVTI SR 
 
- Faculty of 1000 Complete - prezentácia interaktívnou formou prostredníctvom platformy WebEx - 
v slovenskom jazyku (Georg Reimer, zástupca Faculty of 1000), pripravili CVTI SR v spolupráci 
s Albertinou icome, s. r. o., Bratislava, 2. 6. 2010  
 
- Rešeršovanie v databázach výrobkov a firiem, informačné zdroje priemyselných informácií, BIZNIS 
navigátor CVTI SR – informačný seminár v CVTI SR so zameraním na získanie prehľadu o 
informačných zdrojoch z  oblasti priemyselných informácií, o licencovaných databázach výrobkov a 
firiem, vybraných zahraničných  voľne dostupných databázach výrobkov a firiem, 
vyhľadávanie kvalitných plnotextových informácií v nich. Účastníci si mohli prakticky vyskúšať 
rešeršovanie v uvedených databázach. (Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 23. 2. 2010 
 
- Spoznaj svet duševného vlastníctva - pracovný seminár v CVTI SR (PhDr. Ľubomír Kucka OKIS, CVTI 
SR), 25. 2. 2010 
 
- Spoznaj svet duševného vlastníctva – prednáška o patentoch pre žiakov ŠKIŠ - pracovný seminár 
CVTI SR (PhDr. Ľubomír Kucka OKIS, CVTI SR), 12. 3. 2010 
 
- Školenie MARC 21 pre pracovníkov knižníc nezapojených do KIS Virtua pracovný seminár v CVTI SR 
(Mgr. Jarmila Majerová a PhDr. Anna Peťová , SNK, Martin), 16. 3. 2010 
- Kde hľadať odborné informácie? Prehľad o informačných zdrojoch pre odbornú prácu a štúdium - 
pracovný seminár v  CVTI SR (Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 23. 3. 2010 
 
- Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a štandardov – 1. časť 
pracovný seminár v CVTI SR (Jela Lenochová, CVTI SR a Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 29. 3. 2010 
 
- Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a štandardov – 2. časť – pracovný 
seminár v CVTI SR (Mgr. Jela Lenochová, Mgr. Oľga Števková OKIS, CVTI SR), 30. 3. 2010 
 
- Európska únia online (prístup k legislatíve – DB EUR-Lex a k ďalším informačným zdrojom)  – po 
anglicky - pre doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - pracovný seminár 
v  CVTI SR (PhDr. Anna Bágeľová, EDC a knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského; PhDr. 
Mária Harachová a Mgr. Iveta Molnárová OKIS, CVTI SR), 12. 4. 2010 
- Ako vyhľadávať v patentových databázach (DB Espacenet, Patentscope, Registre ÚPV) - pracovný 
seminár v CVTI SR pre študentov VŠ, odbornú a širokú verejnosť 
(PhDr. Ľubomír Kucka, OKIS, CVTI SR), 13. 4. 2010 
 
- Ako vyhľadávať patentové informácie na internete (portál SurfIP, jeho prepojenie s vybranými 
databázami patentových úradov v Číne a Kórei – praktické ukážky) – pracovný seminár v CVTI SR pre 
študentov VŠ, odbornú a širokú verejnosť (PhDr. Ľubomír Kucka OKIS, CVTI SR), 15. 4. 2010 
 
- Využívanie printových a elektronických zdrojov OECD, EBOR, SourceOECD - OECD iLibrary  (fond 
publikácií, online knižnica, e-Monitor a infoBlog) - pracovný seminár v CVTI SR (PhDr. Viera Mrázová 
OKIS, CVTI SR), 20. 4. 2010 
 
- Monogénová cukrovka - prvý, pilotný diel novej relácie o vede pod názvom Spektrum vedy, ktorú 
Slovenská televízia začala vysielať od 20. apríla 2010. Cyklus televíznych dokumentov o práci a 
úspechoch slovenských vedcov je spoločný popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci CVTI SR, 
Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie. Spolu má STV odvysielať 20 dielov. Spektrum 
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objavov a vynálezov slovenských vedcov bude Slovenská televízia vysielať každý utorok na dvojke o 
21.00 hod. , 20. 4. 2010 
 
- Európska únia online (Informácie na portáli Europa, Eurostat, Databázy a služby: EUR-Lex, Ted, 
CORDIS, Who is who, Elektronické kníhkupectvo EU Bookshop)  – po slovensky - pre odbornú a širokú 
laickú verejnosť - pracovný seminár  v CVTI SR 
(PhDr. Anna Bágeľová, EDC a knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského; PhDr. Mária 
Harachová a Mgr. Iveta Molnárová OKIS, CVTI SR, Bratislava), 21. 4. 2010 
 
- Emerald Group Publishing – portfólio, produkty, ukážka použitia na internete - seminár 
a prezentácia firmy   informačný seminár  CVTI SR (Radka Machková, Emerald Group Publishing), 8. 6. 
2010 
 
- Druhý západoslovenský KatWork (katalogizačný workshop) určený katalogizátorom - spracovateľom 
všetkých typov knižníc (Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s CVTI SR v Bratislave), 14. 
10. 2010 
 
- Ako publikovať v svetových odborných časopisoch - odborný seminár CVTI SR, (Dr. Martyn 
Lawrwnce, Publisher – International Bussines and Marketing Emerald Group Publishing, Ltd.), 15. 10. 
2010 
 
- Citácie a ich spracovanie pre potreby záverečných a kvalifikačných prác študentov 4. a 5. ročníkov 
vysokých škôl a doktorandov – odborný seminár CVTI SR, (Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., Katedra 
knihovníctva a informačných vied FiF UK, Bratislava), 16. 11. 2010 
 
- EBSCO Day. Tréningová prezentácia EBSCO Publishing – spoločná akcia spoločnosti EBSCO 
Publishing v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a CVTI SR v Bratislave 
(Organizačné zabezpečenie v CVTI SR: Mgr. Katarína Kyseľová; Prednášajúci: Mgr. Jan Luprich, 
Regional Sales Manager Central Europe), 6. 12. 2010 
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10. Iné akcie  
- NANOVED & NANOTECH & TECHTRANSFER 2010 – medzinárodná konferencia konaná v Bratislave, 
ktorej jedným z partnerov bolo aj CVTI SR. Konferencia bola venovaná najmä novinkám a pokroku       
v oblasti nanovied, nanotechnológií a nanomateriálov, ich využitiu v najrôznejších oblastiach fyziky, 
materiálových vied, v elektronike, chémii, biológii, medicíne, a pod. a ich následnému transferu do 
praxe. Bola určená vedcom, výskumníkom, mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom, 
diplomantom, podnikateľom a odborníkom z podnikateľskej sféry. Súčasťou konferencie bola aj 
prezentácia vedeckých výsledkov mladých vedeckých pracovníkov, vrátane udelenia ceny za najlepšiu 
posterovú prezentáciu, 16. – 19. 5. 2010  
 
- Zápalové reumatické choroby a gény zvyšujúce riziko vzniku reumatoidnej artritídy. Akcia v rámci 
projektu RASGENAS. 1. stretnutie nového diskusného cyklu Veda a zdravie, usporadúvaného NCP VaT 
CVTI SR, v ktorom sa lekári a vedci budú stretávať s verejnosťou. Cyklus zdokumentuje dlhú cestu, 
ktorú prejde vedecký objav, kým sa dostane k posteli pacienta. (prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc, 
riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb a MUDr. Miroslav Vlček, PhD., Molekulárno-
medicínskeho centrum SAV), 1. 10. 2010 
 
 
11. Ďalšie významné aktivity CVTI SR 
 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti - CVTI SR v spolupráci s Rádiom 
Devín začali na Rádiu Devín vysielať od 14. 4. 2010 nový cyklus rozhlasovej relácie o vede. 
Hosťami prvého vysielania relácie Laboratórium boli okrem ďalších významných osobností prof. 
RNDr. Ján Turňa, CSc., vedúci Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
a riaditeľ CVTI SR. 

 

V spolupráci CVTI SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie začala Slovenská televízia 
vysielať novú reláciu o vede pod názvom Spektrum vedy. Cyklus televíznych dokumentov o práci a 
úspechoch slovenských vedcov je ich spoločný popularizačný projekt . Spolu má STV odvysielať 20 
dielov. Spektrum objavov a vynálezov slovenských vedcov bude Slovenská televízia vysielať každý 
utorok na dvojke o 21.00 hod. Prvý, pilotný diel zo spomínaného cyklu televíznych dokumentov o 
vede pod názvom „Monogénová cukrovka“, odvysielala STV v utorok dňa 20. 4. 2010 na okruhu STV 2 
o 21.00 hod. 
 
Dňa 11.5.2010 sa v CVTI SR uskutočnilo zasadnutie Rady vlády pre vedu a techniku, následne tlačová 
konferencia MŠ SR. Po zasadaní Rady vlády pre vedu a techniku bolo slávnostne otvorené 
Digitalizačné pracovisko v CVTI SR vybudované v rámci projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – 
Dátové centrum pre výskum a vývoj“ – projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, ktorého cieľom  je vy budovať DC VaV, ktoré má uchovávať a spracúvať informácie potrebné 
pre organizácie výskumu a vývoja v SR. 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Stranky/default2.aspx
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=2&page=devin
http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=2&page=devin
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=424
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=424


Príloha č. 4 
 

1 
 

PREDNÁŠATEĽSKÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV CVTI SR V ROKU 2010  
 
Prednášky na zahraničných podujatiach 
 
BILSKÝ, Ľubomír. Podpora výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií, CVTI SR - 17. 
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010, plenární sekce Reforma systému výzkumu, vývoje a 
inovací v ČR, mezinárodní spolupráce; Česká republika, Praha, ČSVTS, 30. 11. 2010 
 
BILSKÝ, Ľubomír. The support of SCSTI in the area of research, development and technology transfer - 
the project "National infrastructure for technology transfer support in Slovakia" - Presentation on 
euroCRIS membership Meeting; Czech Republic, Prague, 7th – 9th November 2010. 
 
CVIK, Oleg. The transformation of the information system on research and development in the Slovak 
Republik – the experience with SK CRIS building. - Medzinárodná konferencia Scientific and 
Technological Innovation : National Experience and International Cooperation; Azerbajdžan, Baku, 20. 
5. 2010. 
 
DUŠKOVÁ, Marta. Súčasný stav a zámery v zhromažďovaní a sprístupňovaní sivej literatúry v CVTI SR. 
– 3. ročník semináře k zpřístupňování šedé literatury (NUŠL); Česká republika, Praha, Národní 
technická knihovna, 8. 12. 2010. 
Prezentácia prednášky v slovenčine i v anglickej mutácii v ppt je online uverejnená na internete na 
stránke NUŠL, dostupnej na: 
<http://www.nusl.techlib.cz/index.php/3._rocnik_seminare>  
 
TURŇA, Ján – CVIK, Oleg: The transformation of the information system on research and 
development in the Slovak Republic - the experience with the SK CRIS building. - Presentation on 
euroCRIS membership Meeting; Czech Republic, Prague, 7th – 9th November 2010. 
 
ZENDULKOVÁ, Danica. Current State-Operated Scientific Information Systems within the EU. - 
Presentation on euroCRIS membership Meeting; Czech Republic, Prague, 7th – 9th November 2010. 
 
Prednášky na domácich podujatiach so zahraničnou účasťou 
 
DUŠKOVÁ, Marta. Ako napísať záverečnú prácu bez spáchania trestného činu. – Seminár 
organizovaný The European Law Student´´s Association; Bratislava, Právnická fakulta Univerzity 
Komenského, 10. 11. 2010. 
Prezentácia prednášky v ppt je uverejnená na webovej stránke ELSA Bratislava dostupnej na: 
<http://ba.elsa.sk/ondexphp?page=home&str=2> 
 
TURŇA, Ján. Role of the Slovak Centre of Scientific and Technical Information in the support of 
research, development, innovation and technology transfer. – Konferencia 
NANOVED&NANOTECH&TECHTRANSFER 2010; Bratislava, Hotel SUZA, 17.- 19. 5. 2010. 
 
TURŇA, Ján. The SCSTI  support in area of R&D, Innovation and Technology Transfer. –Biotechnology 
Forum 2010; Bratislava, 7. 12. 2010.  
 
 

file:///C:/Users/segesova.000/Documents/VS%202010/%3chttp:/www.nusl.techlib.cz/index.php/3._rocnik_seminare%3e
http://ba.elsa.sk/ondexphp?page=home&str=2
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Prednášky na domácich podujatiach 
 
BILSKÝ, Ľubomír Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku, CVTI SR. – Ochrana 
a využívanie duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl II; Bratislava, STU v Bratislave, 29. 
11. 2010. 
 
HRČKOVÁ, Ľudmila – TLSTOVIČOVÁ, Jana. CREPČ a hodnotenie publikačnej činnosti v CVTI SR. – 
Výročná konferencia ProScientia; Martin, Slovenská národná knižnica, 3. 11. 2010. 
 
HRČKOVÁ, Ľudmila – TLSTOVIČOVÁ, Jana. CREPČ a overovanie publikačnej činnosti v CVTI SR. - 
Seminár akademických knižníc; Žilina, 29. 6. 2010. 
 
HRČKOVÁ, Ľudmila – TLSTOVIČOVÁ, Jana. Problematika prehodnotenia publikácií v CREPČ. – 
Zasadanie  Hodnotiteľskej komisie MŠVVaŠ SR; Bratislava, 4. 11. 2010. 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskum používateľov CVTI SR v Bratislave. – 14. zasadnutie Národnej komisie 
pre služby; Martin, Slovenská národná knižnica, 26. 10. 2010. Prezentácia je dostupná na: 
http://www.snk.sk/?prezentacie  
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskum spokojnosti používateľov CVTI SR v novembri 2009.  – Seminár „Nové 
vlny v knižničných službách“; Bratislava, Univerzitná knižnica, 24. 11. 2010. 
 
VAŇO, Marián. Knižnice a štrukturálne fondy : NISPEZ – kam sme pokročili. – Seminár akademických 
knižníc organizovaný SAK; Žilina, Žilinská univerzita, 29. 6. 2010.  
 
ŽITŇANSKÁ, Mária - SLIACKY, Michal - BIROVÁ, Daniela. Knižnice a štrukturálne fondy : NISPEZ – kam 
sme pokročili. – Seminár akademických knižníc; Žilina, Žilinská univerzita, 29. 6. 2010.  
 
Prednášky na informačných seminároch CVTI SR pre odbornú verejnosť 
 
BÁGEĽOVÁ, Anna - HARACHOVÁ, Mária – MOLNÁROVÁ, Iveta. European Union Online : EUROPA – 
the EU´s official website. Statistical data and information services: Eurostat, CORDIS, Whoiswho 
[prednáška v angličtine o prístupe k legislatíve – DB EUR-Lex a k ďalším informačným zdrojom - pre 
doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave]. – Informačný seminár CVTI SR; 
Bratislava, CVTI SR, 12. 4. 2010. 
 
BÁGEĽOVÁ, Anna - HARACHOVÁ, Mária – MOLNÁROVÁ, Iveta. Európska únia online (Informácie na 
portáli Europa, Eurostat, Databázy a služby: EUR-Lex, Ted, CORDIS, Whoiswho, Elektronické 
kníhkupectvo EU Bookshop) – po slovensky - pre odbornú a širokú laickú verejnosť.- Informačný 
seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 21. 4. 2010. 
 
BILSKÝ, Ľubomír. Budovanie národného systému pre podporu transferu technológií so zameraním na 
duševné vlastníctvo. - Práva duševného vlastníctva v európskych projektoch výskumu, vývoja 
technológií a podpory inovácií; Bratislava, CVTI SR, 5. 10. 2010. 
 
KUCKA, Ľubomír. Ako vyhľadávať patentové informácie na internete (portál SurfIP, jeho prepojenie 
s vybranými databázami patentových úradov v Číne a Kórei – praktické ukážky). - Informačný seminár 
CVTI SR pre študentov VŠ, odbornú a širokú verejnosť; Bratislava, CVTI SR, 15. 4. 2010. 
 

http://www.snk.sk/?prezentacie


Príloha č. 4 
 

3 
 

KUCKA, Ľubomír. Ako vyhľadávať v patentových databázach (DB Espacenet, Patentscope, Registre 
ÚPV). - Informačný seminár CVTI SR pre študentov VŠ, odbornú a širokú verejnosť; Bratislava, CVTI SR, 
13. 4. 2010. 
 
KUCKA, Ľubomír. Spoznaj svet duševného vlastníctva. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI 
SR, 25. 2. 2010. 
 
KUCKA, Ľubomír. Spoznaj svet duševného vlastníctva. – Prednáška o patentoch pre žiakov ŠKIŠ; 
Bratislava, CVTI SR, 12. 3. 2010. 
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Večer s e-zdrojmi v CVTI SR : význam EIZ pre vedu a výskum + praktické ukážky 
vyhľadávania. – Prezentácia v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; Bratislava, CVTI SR, 26. 3. 
2010.  
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch : prírodné a lekárske 
vedy. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 4. 3. 2010.  
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch : spoločenské a 
humanitné vedy. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 11. 3. 2010.  
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch : technické a 
pôdohospodárske vedy. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 2. 3. 2010.  
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch : technické vedy. - 
Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 17. 3. 2010. 
 
LENOCHOVÁ, Jela – ŠTEVKOVÁ, Oľga.. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem 
a štandardov : 1. časť. – Prednáška a prezentácia v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; 
Bratislava, CVTI SR, 29. 3. 2010. 
 
LENOCHOVÁ, Jela – ŠTEVKOVÁ, Oľga. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem 
a štandardov : 2. časť. – Prednáška a prezentácia v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; 
Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2010. 
 
MOLNÁROVÁ, Iveta. Európska únia online (prístup k legislatíve – DB EUR-Lex a k ďalším informačným 
zdrojom) – po anglicky - pre doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. – 
Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 14. 12. 2010. 
 
MRÁZOVÁ, Viera. Využívanie printových a elektronických zdrojov OECD, EBOR, SourceOECD - OECD 
iLibrary (fond publikácií, online knižnica, e-Monitor a infoBlog). - Informačný seminár CVTI SR; 
Bratislava, CVTI SR, 20. 4. 2010. 
 
SLIACKY, Michal. Večer s e-zdrojmi v CVTI SR. Význam EIZ pre vedu a výskum + praktické ukážky 
vyhľadávania. – Prednáška v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; Bratislava, CVTI SR, 26. 3. 
2010.  
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Kde hľadať odborné informácie? Prehľad o informačných zdrojoch pre odbornú 
prácu a štúdium. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 23. 3. 2010. 
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Rešeršovanie v databázach výrobkov a firiem, informačné zdroje priemyselných 
informácií, BIZNIS navigátor CVTI SR. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 23. 2. 2010. 
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ŠTEVKOVÁ, Oľga. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a štandardov : 1. časť. 
– Prednáška a prezentácia v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; Bratislava, CVTI SR, 29. 3. 
2010. 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Voľne prístupné bibliografické databázy technických noriem a štandardov : 2. časť. 
– Prednáška a prezentácia v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc; Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 
2010. 
 
TAROVSKÁ, Edita. Implementácia DaWinci. - Informačný seminár CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 6. 10. 
2010. 
 
VAŇO, Marián. Vyhľadávací portál scientia.sk. - Brána k vedeckému poznaniu otvorená II. Výročná 
konferencia o e-zdrojoch pre výskum a vývoj. Podujatie organizované v rámci projektu NISPEZ; 
Bratislava, CVTI SR, 18. 11. 2010. 
 
Prednášky na interných seminároch pre zamestnancov CVTI SR 
 
DUŠKOVÁ, Marta. Citovanie, parafrázovanie a tvorba bibliografických odkazov. – Interný seminár pre 
zamestnancov CVTI SR; Bratislava, CVTI SR, 29. 9. 2010. 
Prezentácia prednášky v ppt dostupná na: X:\Kniznica\Public\ODDEL_HOD_PC 
 
Prednášky na informačných seminároch pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov 
 
BILSKÝ, Ľubomír - KUBIŠ, Miroslav - NOGE, Juraj - PUTALOVÁ, Andrea – BIROVÁ, Daniela. Národný 
projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. 
Predstavenie aktivít národného projektu a prezentácia dosiahnutých výsledkov. – 12. informačný 
seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 4. 10. 2010. 
 
HRČKOVÁ, Ľudmila. Inforum, 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných 
zdrojoch. Nástroje pre hodnotenie výsledkov vedy. - 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI 
SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 7. 6. 2010. 
 
KEVÉLY, Mikuláš. Praktické používanie novoaplikovaných softvérov. - 5. informačný seminár pre 
zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 1. 3. 2010. 
 
KOVÁČOVÁ, Jana. Digitalizačné pracovisko CVTI SR. Dátové centrum pre výskum a vývoj. Po 
prednáške nasledovala prehliadka digitalizačného pracoviska v CVTI SR. - 8. informačný seminár pre 
zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR. 21. 6. 2010. 
 
KOVÁČOVÁ, Jana – KEVÉLY, Mikuláš – MARCINA, Pavol _BIROVÁ, Daniela. Národný projekt 
Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj. Prezentácia dosiahnutých 
výsledkov – prednáška s prezentáciou - 11. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR 
a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 27. 9. 2010. 
 
KYSEĽOVÁ, Katarína – ŠEFČÍK, Michal. Prezentácia portálu scientia.sk – prednáška s prezentáciou. - 
16. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 8. 11. 
2010. 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskum spokojnosti používateľov CVTI SR. - 2. informačný seminár pre 
zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 1. 2. 2010. 
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MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskum spokojnosti používateľov CVTI SR – vyhodnotenie zamestnaneckej 
ankety. - 4. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; 
Bratislava, CVTI SR, 22. 2. 2010. 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia – TAROVSKÁ, Edita – KLIMENTOVÁ, Eliška – NOGE, Juraj. Implemenácia 
knižnično-informačného systému DAWINCI v CVTI SR – prednáška s prezentáciou  
13. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010, Bratislava, 
CVTI SR, 11. 10. 2010. 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia – ŠTEVKOVÁ, Oľga – TÓTHOVÁ, Daniela. Knihovny současnosti 2010. 
Informácie z konferencie konanej  v dňoch 14. – 16. 9. 2010 v Seči, ČR – prednáška s prezentáciou. - 
14. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010, Bratislava, 
CVTI SR, 18. 10. 2010. 
 
SABAKA, Robert – ŽITŇANSKÁ, Mária – VAŇO, Marián – KRÁLIKOVÁ, Eva – CVIK, Oleg – BIROVÁ, 
Daniela. Projekt NISPEZ. Prezentácia dosiahnutých výsledkov – prednáška s prezentáciou. - 10. 
informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 15. 2. 
2010. 
 
SLIACKY, Michal. Informácie z 10. konferencie Archívy, knižnice a múzeá v digitálnom svete 2009. 
 - 3. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, 
CVTI SR, 15. 2. 2010. 
 
SLIACKY, Michal. Inforum : 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných 
zdrojoch. Zaujímavosti zo sveta e-zdrojov. - 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR 
a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, 7. 6. 2010. 
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Moravská zemská knižnica v Brne : služby v oblasti špeciálnej literatúry. - 1. 
informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI 
SR, 18. 1. 2010. 
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Voľne prístupné informačné zdroje v oblasti priemyselného vlastníctva (Moravská 
zemská knižnica v Brne); Open Access a Creative Commons (Kabinet informačných štúdií 
a knihovníctva FF MU, Brno). - 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých 
záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 7. 6. 2010. 
 
TAROVSKÁ, Edita. Inforum, 16. ročník medzinárodnej konferencie o profesionálnych informačných 
zdrojoch. E – knihy, Open Access. - 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých 
záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 7. 6. 2010. 
 
TÓTHOVÁ, Daniela. Knižnično-informačné služby, používateľské potreby a meniaca sa ekonomická 
realita – prednáška s prezentáciou zo 17. medzinárodného seminára CASLIN 2010. - 9. informačný 
seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 28. 6. 2010. 
 
VAŇO, Marián. Projekt NISPEZ. – 10. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých 
záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 20. 9. 2010. 
 
ŽITŇANSKÁ, Mária. Knižnice po novom. Informácia o 39. ročníku konferencie LIBER 2010 – prednáška 
s prezentáciou. - 15. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; 
Bratislava, CVTI SR, 25. 10. 2010.  
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ŽITŇANSKÁ, Mária. Nájdime knižnice. Informácie zo seminára o marketingu knižníc. - 6. informačný 
seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2010; Bratislava, CVTI SR, 26. 4. 
2010. 
 
 
Prednášky na vzdelávacích akciách CVTI SR 
 
BIROVÁ, Daniela. Tvorba projektov : projekty CVTI SR – príťaž alebo príležitosť? - Knihovnícke odborné 
minimum; Bratislava, CVTI SR, 21. 5. 2010 a 1. 12. 2010. 
 
HARACHOVÁ, Mária. Knižnično-informačné služby : digitálne referenčné služby. - Knihovnícke 
odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 14. 5. 2010 a 26. 11. 2010. 
 
HARACHOVÁ, Mária. Sprístupňovanie elektronických informačných služieb – prax : voľne prístupné 
zdroje v CVTI SR. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 20. 5. 2010 a 29. 11. 2010. 
 
KUCKA, Ľubomír. Špeciálna literatúra : patentové informácie a dokumentácia. - Knihovnícke odborné 
minimum; Bratislava, CVTI SR, 12. 5. 2010 a 30. 11. 2009. 
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Rešeršné služby. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 19. 5. 
2010 a 26. 11. 2010. 
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Sprístupňovanie elektronických informačných služieb : teória + prax. - 
Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 20. 5. 2010.  
 
KYSEĽOVÁ, Katarína. Sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov : licencované zdroje. - 
Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 2. 12. 2010.  
 
LENOCHOVÁ, Jela. Špeciálna literatúra : technická normalizácia a jej informačná činnosť u nás a     
v zahraničí. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 12. 5. 2010 a 30. 11. 2010. 
 
MIKLÁNKOVÁ, Gabriela. Menné spracovanie knižničného fondu : teória + prax. - Knihovnícke odborné 
minimum; Bratislava, CVTI SR, 13. 5. 2010 a 24. 11. 2010. 
 
MIKLÁNKOVÁ, Gabriela. Odborná evidencia v procese doplňovania. - Knihovnícke odborné minimum; 
Bratislava, CVTI SR, 11. 5. 2010 a 23. 11. 2010. 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskumy spokojnosti používateľov. - Knihovnícke odborné minimum; 
Bratislava, CVTI SR, 20. 5. 2010 a 29. 11. 2010. 
Prednáška a prezentácia dostupná v CVTI SR na: 
Pocitac- docs. X – Kniznica – Public – Knihovnicke odborne minimum  
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Uchovávanie, ochrana a revízia knižničného fondu. - Knihovnícke odborné 
minimum; Bratislava, CVTI SR, 11. 5. 2010 a 23. 11. 2010. 
Prednáška a prezentácia dostupná v CVTI SR na: 
Pocitac- docs. X – Kniznica – Public – Knihovnicke odborne minimum 
 
MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Základné knižnično-informačné služby. - Knihovnícke odborné minimum; 
Bratislava, CVTI SR, 14. 5. 2010 a 26. 11. 2010. 
Prednáška a prezentácia dostupná v CVTI SR na: 
Pocitac- docs. X – Kniznica – Public – Knihovnicke odborne minimum 
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OROLINOVÁ, Mária. Vecné spracovanie knižničného fondu : teória + praktické cvičenia. - Knihovnícke 
odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 12. 5. 2010 a 25. 11. 2010. 
 
SEGEŠOVÁ, Ľubica. Základné medzníky v knihovníctve. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, 
CVTI SR, 10. 5. 2010 a 22. 11. 2010. 
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Knižničné portály a blogy. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 20. 
5. 2010 a 29. 11. 2010. 
 
ŠTEVKOVÁ, Oľga. Špeciálna literatúra : firemné dokumenty. - Knihovnícke odborné minimum; 
Bratislava, CVTI SR, 12. 5. 2010 a 30. 11. 2010. 
 
TAROVSKÁ, Edita. Spracovanie periodík : teória + prax. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, 
CVTI SR, 13. 5. 2010 a 24. 11. 2010. 
 
TAROVSKÁ, Edita. Vymedzenie základných pojmov knižničného fondu. Doplňovanie a evidencia 
knižničného fondu. - Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 11. 5. 2010 a 23. 11. 2010. 
 
ZENDULKOVÁ, Danica. Možnosti automatizácie v knižniciach : teória + prax.. - Knihovnícke odborné 
minimum; Bratislava, CVTI SR, 17. - 18. 5. 2010 a 1. – 2. 12. 2010. 
 
ŽITŇANSKÁ, Mária. Organizácia knihovníctva na Slovensku. - Knihovnícke odborné minimum; 
Bratislava, CVTI SR, 10. 5. 2010 a 22. 11. 2010. 
 
Vystúpenia v médiách, informácie pre médiá 
 
PUTALOVÁ, Andrea. Informácie o organizovaní pravidelných vedeckých cukrární a popularizovaní 
vedy. – TV Bratislava; Metro [rozhovor s moderátorkou v štúdiu]. Bratislava, 23. 6. 2010, 16,09 hod.  
 
PUTALOVÁ, Andrea. Informácie o prvej vedeckej kaviarni v Prešove a o význame popularizácie vedy 
pre verejnosť - Rádio Prešov, 27. 10. 2010. 
 
PUTALOVÁ, Andrea. Pozvánka do bratislavskej Vedy v Centre - STV 2, Regionálny denník, 27. 9. 2010. 
 
PUTALOVÁ, Andrea. Relácia Solárium o popularizácii vedy v NCP VaT (O Vede v CENTRE, vedeckých 
cukrárňach,  Spektre vedy na STV a iných aktivitách)  - Slovenský rozhlas, Rádio Devín, 14. 4. 2010. 
 
TURŇA, Ján. Aká je ochrana know how či vynálezov našich vedcov? Aká pozornosť sa venuje transferu 
technológií na Slovensku. – Televízia TA3, Relácia Euroškolstvo a výskum, 22. 6. 2010. 
 
TURŇA, Ján. Je možné život aj umelo vyrobiť? Ako sa chápal život v priebehu dejín myslenia? - 
Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, Nočná pyramída, 7. 8. 2010. 
 
TURŇA, Ján. Popoludnie na Slovensku - o biotechnológiách. - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, 3. 6. 
2010. 
 
TURŇA, Ján. Relácia Solárium o popularizácii vedy. - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, 21. 4. 2010. 
 
TURŇA, Ján. Tlačová konferencia k realizácii 3. projektu Národná infraštruktúra pre podporu 
transferu technológií na Slovensku - NITT SK. - Informácie pre médiá SR v rámci publicity projektu; 
Bratislava, CVTI SR, 7. 12. 2010; ppt. 
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ŽITŇANSKÁ, Mária. Využívanie e-zdrojov. [Rozhovor s moderátorkou Katarínou Nagyovou]. – 
Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 18. 5. 2010; 17,30 hod.; 15 min. 



Príloha č. 5 

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV CVTI SR V ROKU 2010 

 

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

DUŠKOVÁ, Marta. Present state and plants in collecting and making grey literature accessible in CVTI 
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2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

UK Bratislava 154 97 121 268 261 378 147 143 173 574 522 567 81 75 57 0 0 0 6466 8226 8551 7690 9324 9847

UPJŠ Košice 26 29 31 75 67 108 22 28 42 230 220 239 14 17 18 0 0 1 2132 2130 2304 2499 2491 2743

PU Prešov 58 63 81 108 91 95 67 85 86 20 18 8 9 16 10 0 0 0 1608 1911 2597 1870 2184 2877

UCM Trnava 8 16 21 39 25 36 22 26 36 19 13 32 7 7 9 1 0 0 467 574 775 563 661 909

UVLF Košice 6 11 6 33 52 35 8 6 6 41 51 58 4 4 2 0 0 0 919 842 795 1011 966 902

UKF Nitra 74 94 64 98 105 147 71 91 81 16 44 39 2 8 9 0 0 0 1675 2660 2622 1936 3002 2962

UMB B.Bystrica 67 98 88 76 95 138 75 144 162 17 24 27 12 10 18 0 0 0 1624 2585 2908 1871 2956 3341

TvU Trnava 34 42 38 62 52 110 52 56 86 14 11 17 4 2 1 0 0 0 1059 1438 1675 1225 1601 1927

STU Bratislava 63 86 56 156 141 132 67 48 57 456 345 324 23 24 4 0 0 0 4895 4411 5208 5660 5055 5781

TU Košice 32 53 45 136 143 164 18 29 50 65 73 106 3 8 7 0 0 1 3302 3894 4200 3556 4200 4573

ŽU Žilina 25 21 22 102 115 75 11 11 13 24 26 33 2 1 0 0 0 0 2557 2742 2504 2721 2916 2647

TUAD Trenčín 9 11 4 32 30 14 12 16 5 44 22 10 0 0 2 0 0 0 807 801 509 904 880 544

EU Bratislava 51 71 59 120 154 128 53 54 74 5 3 5 14 16 14 0 0 0 2630 2720 2807 2873 3018 3087
SPU Nitra 20 37 56 70 80 77 55 59 35 49 41 43 3 4 0 0 0 0 2194 2099 1895 2391 2320 2106

TU Zvolen 35 32 28 57 53 47 48 50 49 14 17 20 0 7 2 0 0 0 1167 1294 1332 1321 1453 1478

VŠMU Bratislava 5 7 3 2 5 7 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 241 223 59 260 238

VŠVU Bratislava 2 3 2 5 5 17 12 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 257 219 97 283 256
AU B.Bystrica 7 5 4 16 4 7 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 107 93 67 123 110

KU Ružomberok 88 90 76 67 55 51 56 77 81 2 10 4 5 3 10 0 0 0 883 1444 1597 1101 1679 1819

UJS Komárno 10 13 5 10 7 19 9 9 18 2 4 10 0 1 0 0 0 0 95 327 238 126 361 290
AOS LM 0 2 6 10 15 15 7 7 8 2 3 3 0 0 1 0 0 0 204 344 298 223 371 331

SEVŠ Skalica 2 2 3 6 0 0 1 3 2 0 0 0 52 23 60 34
VŠM Trenčín 3 4 0 0 0 0 50 57

Legenda: AAA-Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, AAB-Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, 

ABB-Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané  v domácich vydavateľstvách, ACA-Vysokoškolské učebnica vydané v zahraničných vydavateľstvách, ACB-

Vysokoškolské učebnica vydané  v domácich vydavateľstvách, BAA-Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, BAB-Odborné monografie vydané  v domácich 

vydavateľstvách, BCB-Učebnice pre základné a stredné školy, BCI-Skriptá a učebné texty, EAI-Prehľadové práce-knižné, CAA-Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v 

zahraničných vydavateľstvách, CAB-Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách, EAJ-Odborné preklady publikácií - knižné, FAI-Redakčné a 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,...), ADC-Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, BDC-Odborné práce v 

zahraničných karentovaných časopisoch, ADD-Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch, BDD-Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch, CDC-Umelecké práce a 

preklady v zahraničných karentovaných časopisoch, CDD-Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch, Ostatné-kategórie publikačnej činnosti, ktoré nie sú sledované 

MŠVVaŠ SR z hľadiska metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

Prehľad publikačnej činnosti v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v sledovaných kategóriách  

AAA, AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, BAA, 

BAB, BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu
Názov vysokej školy



  Príloha č. 7 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIA  MINISTERSTVA  ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  SR   
 

Ministerstvo školstva SR listom určilo pre CVTI SR záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2010, a to na 
bežné výdavky (600) 2 281 417 EUR,  z toho na mzdy (610) 737 511 EUR. 
 

V priebehu sledovaného obdobia boli vykonané nasledujúce rozpočtové opatrenia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

- 18. 2. 2010 – zvýšenie bežných výdavkov o 688 223 €, tieto finančné prostriedky sú  účelovo určené 
na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov na úhradu faktúry Thomson Reuters Inc. 
za sprístupnenie databáz v roku 2010 v rámci národného projektu Národný informačný systém 
podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom pre výskum 
a vývoj (NISPEZ) (boli vrátené dňa 8. 7. 2010); 
 – zvýšenie bežných výdavkov o 250 000 €, tieto výdavky sú účelovo určené na financovanie 
popularizácie vedy a techniky v spoločnosti prostredníctvom masmédií, na spoluprácu                           
s organizáciami popularizujúcich vedu a techniku;  
 – zvýšenie záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2010, bežných výdavkov  o 9 953 €, tieto výdavky 
sú  určené na  zvýšenie stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom od 1. 1. 
2010;  
– zvýšenie výdavkov na bežné výdavky vo výške 697 071 € – tieto sú účelovo určené na úhradu faktúr 
za technickú podporu spoločnosti Siemens v rámci spolufinancovania zo štátneho rozpočtu  
národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC 
VaV); 
– zvýšenie výdavkov na bežné výdavky o 191 000 €, tieto sú účelovo určené na zabezpečenie 
financovania  prevádzky Dátového centra pre výskum a vývoj v Žiline do konca roka 2010; 
– úprava rozpočtu predstavuje zníženie bežných výdavkov o 70 000 € a zvýšenie kapitálových 
výdavkov o 70 000 € účelovo určených na financovanie nových kancelárskych priestorov v súvislosti 
s realizáciou nových úloh  a národných projektov; 
– zníženie výdavkov o 688  223 € na bežných výdavkoch tieto finančné prostriedky boli vrátené na 
MŠVVaŠ SR dňa  7. 7. 2010; 
 – zvýšenie   kapitálových  výdavkov  o  136 741 €,  z  toho 34 034 € na financovanie projektovej 
dokumentácie  Informačného centra  MŠVVaŠ SR na Jozefskej ulici v Bratislave, 102 707 € na 
financovanie úpravy priestorov  budovy na Lamačskej ceste; 
- preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 
83 300 € účelovo určených na zabezpečenie práva na vysielanie audiovizuálneho diela 
popularizujúceho tematiku v oblasti vedy a techniky v rámci činnosti Národného centra pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti; 
 – zníženie rozpočtu  nedočerpaných kapitálových výdavkov o sumu 5 950 €, boli vrátené na MŠVVaŠ 
SR  dňa 16.12. 2010; 
– odsúhlasenie presunu finančných prostriedkov z položky 610 ( mzdy ) 123 695 € a 620 ( odvody do 
poisťovní )  43 231 € na 630   ( tovary a služby) 166 926 €. 
 
Po všetkých rozpočtových opatreniach predstavuje upravený rozpočet na zdroji 111 na bežné 
výdavky výšku 3 276 141 € a upravený rozpočet na kapitálové výdavky výšku 284 091 €. 
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Plnenie  príjmov a čerpanie výdavkov CVTI SR v roku 2010 

Príjmy organizácie rozdeľujeme podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a podľa kódu zdroja, v zmysle 
usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010 175/2004-42, uverejnenom vo Finančnom 
spravodajcovi č. 14/2004 v znení neskorších predpisov. 

Podľa platnej rozpočtovej klasifikácie rozdeľujeme príjmy na príjmy zo štátneho rozpočtu a granty: 

 bežné transfery   312001 

 kapitálové transfery   322001 

 z refundácie   292019 
a na príjmy z vlastnej činnosti: 

 predaj výrobkov a služieb   223 001 

 predaj kapitálových aktív    231 
Podľa kódu zdroja rozdeľujeme príjmy: 

 na kód 111 – predstavuje použite finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (rozpočtové 
prostriedky kapitoly), 

 na kód 13S1 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja  z predchádzajúcich rokov (prostriedky Európskej únie), 

 na kód 13S2 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja z predchádzajúcich rokov (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu), 

 na kód 11S1 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja  z aktuálneho roka (prostriedky Európskej únie), 

 na kód 11S2 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja z aktuálneho roka (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu), 

 na kód 45 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. 

V sledovanom období k 31. 12. 2010 zriaďovateľ poukázal organizácii bežný transfer (312001) vo 
výške 3 276 141 €, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu a kapitálový transfer 
(322001) vo výške 284 091 €, čo predstavuje 100 % plnenie k upravenému rozpočtu. Tieto príjmy sú 
zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) a boli poukázané organizácii pri bežných výdavkoch formou 
mesačných transferov a kapitálové boli v zmysle rozpočtového opatrenia MŠVVaŠ SR jednorázovo. 
Príjmy z bežných transferov sú určené na zabezpečenie činnosti CVTI SR – na platy zamestnancov, 
nákup knižničného fondu, databáz, aktivity NCP VaT, energie a iné prevádzkové výdavky. Príjmy 
z kapitálových transferov sú určené na obstaranie investičného majetku. Príjmy z vlastnej činnosti 
(zdroj 45) z predaja výrobkov a služieb (223001) predstavujú čiastku 79 821 € a príjmy z predaja 
kapitálových aktív (231) predstavujú 89 742 €,  z toho za predaj nehnuteľnosti  a pozemku Jarna 18, 
Cífer v sume 88 088 €  predaj motorového vozidla Citroen Berlingo v sume 1 654 €, tieto budú 
použité na obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku § 24 zákona č. 523/2004 o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v účinnom znení. 
V rámci realizácie národných projektov NISPEZ a NITT SK, na základe príslušných žiadosti 
o predfinancovanie a refundácie boli CVTI SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 
3 790 495  €,  z  toho pre NISPEZ sume 3 756 438 € a NITT SK v sume  34 057 € v programovej 
štruktúre 0AE0202 a 0AE0204. 

V rámci realizácie projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj  
a na základe príslušných žiadosti o refundácie a predfinancovanie boli CVTI SR poukázané finančné 
prostriedky v celkovej výške 15 410 561 € v programovej štruktúre 0AE0101 a 0AE0102. 
 

Čerpanie výdavkov  

Schválený rozpočet pre CVTI SR predstavoval sumu 2 363 917 €. V priebehu sledovaného obdobia bol 
rozpočet upravený v zmysle rozpočtových opatrení a realizácie výdavkov na sumu 3 560 232 €. 
Zostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2009 (zdroj 1319 ) predstavoval sumu 
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337 780 €, z toho na bežných výdavkoch 136 616 € a na kapitálových výdavkoch 201 164 €. 
Finančné prostriedky z minulých období boli použité v zmysle § 8 ods.4 a 5 zákona č. 523/2004  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v účinnom znení, t. j. bežné výdavky do 31. 3. 2010, 
kapitálové výdavky do 31. 12. 2010 (viď kapitola 5.1). 
Čerpanie výdavkov sa realizuje podľa platnej rozpočtovej (ekonomickej) klasifikácie a rozdeľuje sa 
podľa kódov zdroja na rozpočtové prostriedky (zdroj 111), prostriedky z ERDF (zdroj 13S1, 13S2, 
11S1, 11S2), mimorozpočtové prostriedky (zdroj 45) a rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho 
roku (zdroj 1319). 
 

  Bežné výdavky 

Schválený rozpočet pre organizáciu na bežné výdavky v programovej štruktúre 06K12 –  Koordinácia 
prierezových aktivít štátnej  vednej a technickej politiky  predstavoval sumu  2 363 917 €. V priebehu 
sledovaného obdobia bol rozpočet upravený v zmysle rozpočtových opatrení na sumu  3 276 141 €. 
Zostatok finančných prostriedkov na bežné výdavky z roku 2009 (zdroj 1319) predstavoval sumu 136 
616 € a bol  vyčerpaný do 31.1. 2010, t. j. v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov najmä na mzdy za december 2009 a odvody nakoľko 
príspevková organizácia tieto položky nemôže uhrádzať na prelome rokov z depozitného účtu.  
Čerpanie prostriedkov z rozpočtových zdrojov na bežné výdavky k 31. 12. 2010 predstavuje sumu  
2 893 103 €, čo je  80,87 % plnenie k upravenému rozpočtu, a čerpanie s mimorozpočtovými 
prostriedkami predstavuje sumu 3 169 865 €, čo je 88,61 % čerpanie k upravenému rozpočtu. 
Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité v nasledujúcom období v zmysle zákona č. 523/2004 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v účinnom znení, t. j. v januári 2011 a to najmä na úhradu 
mzdových nákladov za december 2010 a DPH (splatnosť DPH je do 25. dňa po skončení príslušného 
štvrťroka). 
V rámci realizácie národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre 
výskum a vývoj sú rozpočtované  finančné prostriedky v  programovej štruktúre 0AE0101 (zdroj 13S1, 
13S2) v sume  172 977€, čerpanie na bežných výdavkoch predstavuje 98 516 €, čo je 56,95 % plnenie. 
V programovej štruktúre 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) v sume 165 994 €, čerpanie predstavuje 73 933 
€, čo je 44,54 % plnenie. Nízke plnenie je spôsobené oneskorenými refundáciami jednotlivých ŽoP, 
posledná refundácia bola za mesiac júl 2010. 
Pre národné projekty  NISPEZ  a NITT SK sú rozpočtované finančné prostriedky v programovej 
štruktúre 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) v sume 2 453 182 €, čerpanie predstavuje 1 058 254 €, čo je 
43,14 % plnenie plánovaného čerpania, a v programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) 
v sume  3 062 147 €, čerpanie predstavuje 1 571 112 €, čo je 51,31% plnenie plánovaného čerpania 
(spoločné vykazovanie z dôvodu rovnakého označenia programov a zdrojov). Nízke plnenie je 
spôsobené taktiež oneskorenými refundáciami jednotlivých ŽoP, posledná refundácia za NISPEZ bola 
za mesiac júl 2010, za NITT SK bola za mesiac jún 2010. 
Pre národný projekt NISPEZ  boli rozpočtované aj  finančné prostriedky  v programovej štruktúre 
0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) vo výške 821 580 €  a  boli vyčerpane v plnej výške. 
 

Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

 
Schválený rozpočet v kategórii ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy  
a OOV v programovej štruktúre 06K12 - Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej 
politiky predstavuje sumu 737 511 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený   na sumu        
917 801 €, zmysle rozpočtového opatrenia a schváleného presunu finančných prostriedkov z tovarov 
a služieb (ekonomická klasifikácia 630) na mzdy, platy (ekonomická klasifikácia 610) – z dôvodu 
realizácie národných projektov – mzdové prostriedky nie je možné uhrádzať z projektov formou 
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predfinancovania, zároveň v zmysle Zákonníka práce je mzda pracovníkov pracujúcich na projekte 
splatná po skončení mesiaca – tento časový nesúlad rieši CVTI SR presunom mzdových prostriedkov 
na začiatku roka a po refundácii opätovným návratom na rozpočtovú položku ekonomickej 
klasifikácie 630. Čerpanie  k 31. 12. 2010 predstavuje 841 216 €, čo je 91,66 % plnenie k upravenému 
rozpočtu. Pri realizácii výdavkov v tejto kategórii boli použité rozpočtové prostriedky (zdroj 111) vo 
výške 668 60 € a mimorozpočtové prostriedky ( zdroj 45) vo výške 172 610 €.    

Čerpanie mzdových prostriedkov v ďalších programových štruktúrach je takéto: 

 Program 0AE0101 (zdroj 13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 16 534 €,  

 Program 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 19 411 €, 

 Program 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 71 712 €, 

 Program 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 41 788 €. 
 

 Objem mzdových prostriedkov (bez OOV) 

 Na rok 2010 bol schválený rozpočet na mzdy vo výške 737 511 €, v priebehu sledovaného 
obdobia bol upravený  na sumu  917 801 €.  

 K 31. 12. 2010 CVTI SR čerpanie mzdových prostriedkov predstavuje sumu   841 216 €, čo je 
88,61 % k UR. 

 Priemerný plat 

   Priemerný plat k 31. 12. 2010 bol v CVTI SR  758 €.  

 Opatrenia zamerané na zníženie mzdových výdavkov CVTI SR 

Rozhodnutím  riaditeľa CVTI SR  zo dňa 27.9. 2010 o znížení  stavu zamestnancov CVTI SR za účelom 
zefektívnenia práce bol k 31. 12. 2010  rozviazaný pracovný pomer 
 dohodou, s 5 zamestnancami, 
 výpoveďou, s 2 zamestnancami. 

Zároveň bol vykonaný presun zamestnancov na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ 
a to nasledovne: 
 2 zamestnanci na 100 % využitia pracovnej doby, 
 14 zamestnanci na 40 – 60 % využitia pracovnej doby. 

Vykonanými opatreniami sa očakáva úspora v čerpaní mzdových prostriedkov vo výške viac ako 
75 000 €. 
 

  Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní   

V kategórii ekonomickej klasifikácie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní                  
v programovej štruktúre 06K12 - Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky 
bol schválený rozpočet 257 760 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na sumu 308 023 €. 
Čerpanie 31. 12. 2010 predstavuje 287 463 €, čo je 90,39% plnenie k upravenému rozpočtu. Čerpanie 
rozpočtových prostriedkov predstavuje 230 620 € a mimorozpočtových prostriedkov 56 842 €.  
Čerpanie výdavkov v ďalších programových štruktúrach je takéto: 

 Program 0AE0101 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 5 971 €, 

 Program 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 6 421 €, 

 Program 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 24 779 €, 

 Program 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 15 685 €. 
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  Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby  

V kategórii ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby v programovej štruktúre 06K12 - 
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky v bol schválený rozpočet 1 334 
775 € a upravený v zmysle rozpočtových opatrené na 2 307 684 €.  Čerpanie k 31. 12. 2010  
predstavuje 2 034 990 €  čo je 88,18 %  plnenie k upravenému rozpočtu, z rozpočtových prostriedkov 
predstavuje sumu 1 987 680 € a mimorozpočtových prostriedkov v sume 47 310 €. Finančné 
prostriedky sú určené na úhradu prevádzkových výdavkov organizácie, na zabezpečenie činnosti 
Obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie EÚ, na nákup knižničného fondu, aktivít spojených 
s činnosťou organizácie, aktivít NCP VaV, ako aj spolufinancovanie prevádzky Dátového centra v Žiline 
a digitalizačného pracoviska na Lamačskej ceste v Bratislave a na  ďalšie výdavky spojené s realizáciou 
národných projektov (preklenutie do doby refundácie zo štrukturálnych fondov EÚ) 

Čerpanie výdavkov v ďalších programových štruktúrach je takéto: 

 Program 0AE0101 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 76 011 €, 

 Program 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 48 102 €, 

 Program 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 961 763 €, 

 Program 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 1513 640 €, 

 Program 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 821 580 €. 
 

  Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery 

V kategórii ekonomickej klasifikácie 640 – Bežné transfery v   programovej štruktúre 06K12 - 
Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky bol schválený rozpočet   33 871 €. 
Čerpanie k 31. 12. 2010 z rozpočtových zdrojov predstavuje 6 197 €   čo je 18,29 % plánovaného 
čerpania k schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky sú určené na úhradu členských poplatkov za 
členstvo v národných a medzinárodných knižničných spolkoch a na náhradu mzdy počas 
práceneschopnosti zamestnancov. Nízke čerpanie je ovplyvnené  použitím  týchto výdavkov na 
vyplatenie odchodného a odstupného  pre zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer k  31. 12. 
2010 z  organizačných dôvodov a boli uhradené v januári 2011.  

 

  Kapitálové výdavky 

Rozpočet organizácie na kapitálové výdavky v programovej štruktúre 06K12 – Koordinácia 
prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky v priebehu sledovaného obdobia bol 
upravený na 350 539 €, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 284 091 € a z vlastných zdrojov 
v 66 448_€.  Čerpanie predstavuje 336 243 €, čo je 95 92 % plnenie k upravenému rozpočtu, z toho zo 
štátneho rozpočtu vo v sume 280 688 € a z vlastných zdrojov v sume 55 555 €. Kapitálové výdavky zo 
štátneho rozpočtu boli použité na obstaranie projektovej dokumentácie určenej na prestavbu budovy 
na Lamačskej 8/A a na prestavbu budovy na Jozefskej ulici 21 v sume 55 502 €,  technického 
zhodnotenia budovy na Lamačskej 8/A v sume 141 886 € a na obstaranie audiovizuálneho cyklu 
popularizujúcu tematiku v oblasti vedy a techniky v rámci činnosti Národného centra pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v sume 83 300 €. Vlastné zdroje boli použité 
na obstaranie výpočtovej techniky v sume 41 752 € softvéru a licencií  v sume 13 803 €. 

Rozpočtové prostriedky z minulého roka (zdroj 1319) predstavujú sumu 201 164 €, boli vyčerpane 
v sume 199 999€ a  použité na obstaranie antiplagiátorského softvéru do 31. 12. 2010.  

V rámci  realizácie národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre 
výskum a vývoj sú rozpočtované kapitálové finančné prostriedky v programovej štruktúre 0AE0101 
(zdroj 13S1, 13S2) v sume 10 125 206 € a v programovej štruktúre 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) v sume 
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5 142 213 €. Tieto boli použité na obstaranie výpočtovej techniky, digitalizačných zariadení, softvéru, 
licencií a ich technického zhodnotenia v zmysle schválenej zmluvy: 

 Program 0AE0101 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 10 124 089 €, 

 Program 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške   5 114 023 €. 

V rámci realizácie národného projektu NISPEZ a NITT SK sú rozpočtované kapitálové finančné 
prostriedky v programovej štruktúre 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) v sume 679 013 €  
a v programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) v sume 640 381 €. Tieto boli použité na 
obstaranie softvéru: 

 Program 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 154 404 €, 

 Program 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 150 965 €. 
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HODNOTENIE  HOSPODÁRENIA  Z  HĽADISKA  NÁKLADOV,  VÝNOSOV A  HOSPODÁRSKEHO  
VÝSLEDKU  
 

 Výnosy 

Organizácia dosiahla v sledovanom období k 31.12. 2010 celkové výnosy vo výške 9 049 444 €, čo je 
100,05 % plnenie k upravenému plánu výnosov: 

• výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, projektu NISPEZ, NITT SK  a projektu DC VaV v 
zmysle novej metodiky účtovania  predstavujú  sumu 6 665 977 €, 

• výnosy z použitia kapitálových transferov v sume 1 950 901 €, 
• výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo VS v sume 157 559 €, 
• výnosy zo zúčtovania zákonných rezerv v sume 34 223 €, 
• finančné výnosy vo výške 172 € – nespotrebované poistné za predaný dopravný prostriedok a 

kurzové zisky, 
• ostatné výnosy v sume 94 679 € – predaj dopravného prostriedku, nehnuteľnosti v Jarnej 18  

Cífer,  náhrady škody zamestnancov CVTI SR, poistná udalosť, 
• vlastné výnosy predstavujú sumu 145 933 € – vlastné výnosy  sú z činnosti Obchodnej kancelárie 

Úradu pre publikácie EÚ, z edičnej činnosti, reprografických prác, výpožičiek, prenájmu 
nebytových priestorov a z refundácie nákladov za energie. 

 
 Náklady 

Skutočné náklady k 31. 12. 2010 predstavujú sumu 9 091 911 €, čo je 99,24 % čerpanie  
k schválenému a upravenému rozpočtu nákladov vo výške 9 161 498 €. 
Čerpanie na všetkých  položkách je ovplyvnené realizáciou aktivít pre národné projekty NISPEZ, NITT 
SK a DC VaV. 
Plnenie v jednotlivých účtovných skupinách – (čerpanie na všetkých zdrojoch,  programoch): 

 

Účtovná skupina 50 – Spotrebované nákupy 

Organizácia rozpočtovala na rok 2010 spotrebované nákupy vo výške 417 500 €, v priebehu 
sledovaného obdobia boli upravené na 422 000 €. 
Čerpanie k 31. 12. 2010 predstavuje 415 541 €, čo je 99 21% vzhľadom na schválené a upravené 
náklady z toho: 

 na spotrebný materiál (501) 220 253 €, čo je 99,21 % k upraveným nákladom – v tejto položke 
boli hradené platby za materiál potrebný na zabezpečenie činnosti organizácie a doplňovanie 
knižničného fondu, 

 na energie (502)  195 288 €, čo je 97 64 % vzhľadom na upravené náklady – v tejto položke boli 
uhrádzané zmluvné platby za energetické médiá (elektrická energia, plyn, voda) podľa reálnej 
spotreby a fakturácie od dodávateľov. 

 

Účtovná skupina 51 – Služby 

Organizácia rozpočtovala na rok 2010 služby v čiastke 3 046 500 EUR v priebehu sledovaného 
obdobia boli upravené na 3 979 890 €. 
Čerpanie k 31. 12. 2010 predstavuje 3 968 527 €, čo je 99,71 % k upraveným nákladom z toho:  

 náklady na opravu a udržiavanie (511) predstavujú sumu 61 023 €, čo je 96,86 % k upraveným  
nákladom, 

 na tuzemské a zahraničné cestovné (512) predstavujú sumu 23 072 €, čo je 92,29 % k 
upraveným nákladom,  

 na reprezentáciu (513) predstavujú výšku 794 € čo je 99,25 % k upraveným nákladom 



           Príloha č. 9 

 
 
 na ostatné služby (518) -  propagácia a reklama, nájomné, telekomunikácie, školenia, semináre, 

tlačiarenské služby, prístupy k elektronickým informačným zdrojom, odvoz odpadu predstavujú 
sumu 3 883 638 €, čo je 99,81 % k schváleným nákladom. 

 

Účtovná skupina 52 – Osobné náklady 

Organizácia rozpočtovala na rok 2010 osobné náklady v celkovej v sume 1 410 000 €, v priebehu 
sledovaného obdobia boli upravené na 1 551 500 €. 
Čerpanie  predstavuje sumu 1 545 522 €, čo je 99,61 % k upraveným nákladom. 
V sledovanom období náklady na mzdy  ( 521) bez OON predstavujú sumu 1 049 879 €, čo je 99,79 %, 
čerpanie nákladov na  dohody (OON) predstavujú výšku 37 832 €, čo je 94,58 % k upraveným 
nákladom. Náklady na zákonné poistné (524) predstavujú výšku 360 921 €, čo je 99,84% k upraveným 
nákladom, z toho na zdravotné poistenie 101 109 €, sociálne poistenie 259 812 €. Zákonné sociálne 
náklady (527) predstavujú výšku 96 890 €, čo je 99,93  % k upraveným  nákladom. V tejto položke sú 
zahrnuté aj náklady na  stravné,  odchodné a odstupné, tvorba SF a náhrada mzdy za 
práceneschopnosť.  

 

Účtovná skupina  53 – Dane a poplatky 

Organizácia rozpočtovala na rok 2010 finančné prostriedky v celkovej čiastke 297 000 €, v priebehu 
sledovaného obdobia boli náklady upravené na 572 000 €, čerpanie v tejto položke predstavuje 
569 983  €, čo je 99 65 % plnenie k upraveným  nákladom. Náklady v tejto položke predstavujú daň 
z nehnuteľnosti, DPH (najmä § 69 ods. 3 – dodanie služby – elektronických informačných databáz – ak 
je miesto dodania v tuzemsku, súdne poplatky, clo, členské poplatky za účasť v knižničných 
združeniach, diaľničné známky, kolky a kupóny. 

 

Účtovná skupina 54 – Ostatné náklady 

Organizácia rozpočtovala na rok 2010 v tejto položke finančné prostriedky vo výške 500 €, tieto boli 
upravené na 48 308 €, čerpanie predstavuje 47 454 €, čo je 98,23 % plnenie k upraveným nákladom. 
Náklady vzniknuté uplatnením koeficientu DPH v zmysle § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, náklady na odstránenie havárie  zatečenia skladu kníh, garáže, skladu MTZ 
a výťahových šácht,  spôsobené roztrhnutým potrubím Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). 
Tieto náklady budú refundované z poistenia BVS. 

 

Účtovná skupina 55 – Odpisy a zákonné rezervy 

Plán nákladov predstavujú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 1 900 000 
€ a tvorba zákonných rezerv (nevyčerpané dovolenky za rok 2010) vo výške 60 000 €. V priebehu 
sledovaného obdobia boli upravené na 2 533 000 €. Čerpanie predstavuje 2 490 832 €, čo je 98,34 % 
plnenie k upraveným nákladom. 

 

Účtovná skupina 56 – Finančné náklady 

Náklady v tejto položke boli rozpočtované na rok 2010 vo výške 4 000 € a v priebehu sledovaného 
obdobia upravené na 54 800 €. Čerpanie predstavuje 54 052 €, čo je 98,64 % plnenie k upraveným 
nákladom. Náklady v tejto položke predstavujú poistenie automobilov, majetku, poistenie ZPC, 
bankové poplatky, kurzové straty. 
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