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AGENDA  

• súčasné postavenie CVTI SR 
• zmena organizačnej štruktúry CVTI SR 
• kľúčové projekty 

– národné  
– medzinárodné  

• NISPEZ – poslanie a význam projektu 
– inštitúcie zapojené do projektu 
– ponuka EIZ  CVTI SR – cieľ č. 1 
– portál scientia.sk – cieľ č. 2 
– SciDAP – cieľ č. 3 

• NISPEZ – ako systémové riešenie 
• NISPEZ – ako centralizovaná publicita 
• NISPEZ – ako efektívne využívanie 
• NISPEZ – ako centralizované hodnotenie 
• NISPEZ – štatistiky 
• NISPEZ – spolupráca a odpočty 
• NISPEZ – ohlasy na publikačné aktivity 
• NISPEZ II – hlavná aktivita 
• NISPEZ II – podporné aktivity – financie 
• NISPEZ II - ponuka EIZ  CVTI SR – ŠC 1 
• záver a perspektívy do budúcnosti 
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CVTI SR ako inštitúcia s 

dlhodobou históriou – 

uznávaná špecializovaná 

vedecká knižnica 

 

Súčasné postavenie CVTI SR 

CVTI SR ako inštitúcia, 

ktorá sa 

pretransformovala 

v posledných piatich 

rokoch na inštitúciu 

zabezpečujúcu 

komplexnú podporu VaV 

na Slovensku 

 

CVTI SR ako priamo 

riadená inštitúcia 

Ministerstva školstva vedy 

výskumu a športu SR 

 

CVTI SR ako inštitúcia 

s kľúčovým postavením 

v  informačnej podpore 

výskumu a vývoja (VaV) 

na Slovensku 
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 Organizačná štruktúra CVTI SR v poslednom čase prešla viacerými zmenami, 
pričom zostal priestor pre klasické informačné služby, ktoré mali možnosť 
čerpať všetky výhody poskytované realizovaním národných, medzinárodných 
a nadnárodných projektov. Toto umožnilo CVTI SR získať výsostné postavenie 
v celkovej informačnej podpore VaV na Slovensku. Aktivity, týkajúce sa e-zdrojov, 
boli sústredené v úseku knižnično-informačnej činnosti. Od roku 2014, po zlúčení 
CVTI SR s Ústavom informácií a prognóz školstva (UIPŠ), v rámci novej 
organizačnej štruktúry, sa úsek knižnično-informačných služieb zmenil na:   

 Sekcia Vedecká knižnica CVTI SR 

 

Zmena organizačnej štruktúry CVTI SR 
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» Národný informačný systém podpory výskumu 
a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 
informačným zdrojom (NISPEZ) 
http://nispez.cvtisr.sk 

 

» Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové 
centrum pre výskum a vývoj (DC VaV) 
http://dc.cvtisr.sk  

 

» Národná infraštruktúra pre podporu transferu 
technológií (NITT SK) http://nitt.cvtisr.sk 

 

 

» Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 
(PopVaT) http://popvat.cvtisr.sk/  

 

Kľúčové projekty - národné 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://dc.cvtisr.sk/
http://nitt.cvtisr.sk/
http://popvat.cvtisr.sk/
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» Fostering Continuous Research and Technology Application / 
Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií 
(FORT) www.project-fort.com 

 

» Nadnárodný projekt pre región juhovýchodnej Európy - Podpora 
inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne 
juhovýchodnej Európy(SEE Science) www.seescience.eu 

 

» Interregionálna sieť technologických centier – hlavné stratégie 
rozvoja programového územia prihraničných regiónov Slovenska a 
Rakúska (SmartNet) www.twinstars.eu 

 

» Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v Strednej Európe 
(CentralCommunity) www.central-community.eu 

 

» Spolupráca vedeckých parkov krajín Juhovýchodnej Európy - 
podpora nadnárodných trhov a výsledky výskumu a vývoja a 
technológií v prospech malých a stredných podnikov. (SEE 
Technology) www.seetechnology.eu 

 

 

Kľúčové projekty – medzinárodné  

http://www.project-fort.com/
http://www.project-fort.com/
http://www.project-fort.com/
http://www.seescience.eu/
http://www.twinstars.eu/
http://www.central-community.eu/
http://www.central-community.eu/
http://www.central-community.eu/
http://www.seetechnology.eu/
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• koordinovaný centralizovaný nákup a sprístupňovanie 
odbornej a vedeckej literatúry v elektronickej forme od 
renomovaných svetových vydavateľov 

 

• prístup cez jednotné rozhranie – vyhľadávací portál pre vedu 
a výskum – scientia.sk  http://scientia.cvtisr.sk 

 

• budovanie  centrálnej databázy slovenských elektronických 
zdrojov pre výskum a vývoj s názvom SciDAP 
http://scidap.cvtisr.sk  

 

• prevádzka Informačného systému o výskume, vývoji a inováciách 
SK CRIS https://www.skcris.sk 

NISPEZ – poslanie a význam projektu 

http://scientia.cvtisr.sk/
http://scidap.cvtisr.sk/
https://www.skcris.sk/
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Inštitúcie VaV zapojené do projektu 
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Ponuka e-zdrojov CVTI SR – cieľ č. 1 

MEDLINE 
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PRIMO 

Portál scientia.sk – cieľ č. 2 

ROSETTA 

MEDLINE 

E-ZDROJE 

scientia.sk 
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 databázový systém sa vyvíja ako nástroj na komplexné spracovanie slovenských 
informačných zdrojov z oblasti vedy a výskumu 

 zámerom je pokračovať vo vývoji a zabezpečení všetkých potrebných funkcionalít, vrátane 
spolupráce s podobnými systémami pri zdieľaní bibliografických záznamov a sprístupňovaní 

 plných textov 

  

  • bibliografická databáza SciDAP sprístupňuje analyticky spracované  

  slovenské vedecké časopisy, vrátane Open Access časopisov 
 
  • paralelne sa databázový systém transformuje do formy vyhovujúcej 

 spracovávaniu sivej literatúry z produkcie slovenských vedecko-výskumných 
 inštitúcií. 

Kvalitatívne zmeny a prínos upgrade budú merateľné po 
spustení ostrej prevádzky v polovici roku 2014 

 

SciDAP – cieľ č. 3 



INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích                 27. – 28. 5. 2014, Praha 

• systémová rovina nákupu prístupov do najvýznamnejších 
vedeckých databáz, značné rozšírenie portfólia vedeckých e-zdrojov, 
ako aj skladby používateľských inštitúcií VaV, pristupujúcich k týmto 
zdrojom 

 
• centrálne financovanie prístupov k e-zdrojom, uzatvárania zmlúv 

s dodávateľmi a vydavateľmi databáz 
• takmer 16 mil. € určených na nákup prístupov k EIZ 
 
• trvalá udržateľnosť prístupu k e-zdrojom pre komunitu VaV 

Slovenska 
 

• stabilná komunita používateľov, ktorú  tvorí viac než 50 000 
osôb, ich skladba je nasledovná: 

 
 interní študenti II. stupňa VŠ štúdia (4. – 6. ročník) 
 interní študenti III. stupňa VŠ štúdia = doktorandi 
 vedecko-pedagogickí pracovníci (učitelia) 
 vedecko-výskumní pracovníci 

 

NISPEZ – ako systémové riešenie 
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• v rámci projektu bolo navrhnutých viacero materiálov publicity, 
medzi ktoré možno zahrnúť: 

 

• webovú stránku projektu NISPEZ (http://nispez.cvtisr.sk/) 

 

• sprievodcov jednotlivými databázovými kolekciami v printovej 
verzii, plagáty, roll-upy, záložky, skladačky, ale aj 
používateľské manuály k využívaniu jednotlivých e-zdrojov 
a pod.  

 

• ďalšie aktivity: mediálne prezentácie (TV diskusie, rozhovory, 
novinové články a pod.), prezentácie na odborných 
seminároch, konferenciách, v odborných periodikách a pod.  

 

• tieto a podobné aktivity sú na šírenie povedomia o e-zdojoch veľmi 
dôležité a je potrebné venovať im adekvátnu pozornosť 

 

 

NISPEZ – ako centralizovaná publicita 

http://nispez.cvtisr.sk/
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NISPEZ – ako centralizovaná publicita 



INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích                 27. – 28. 5. 2014, Praha 

• medzi hlavné výstupy patria aj odborné podujatia → cieľ 

informovať vedeckú komunitu o informačnej hodnote e-zdrojov, o 
novinkách, prezentovať možnosti efektívneho vyhľadávania v nich 
a zvýšiť informačnú gramotnosť cieľovej skupiny používateľov: 

NISPEZ – ako efektívne využívanie 

aktivita 1.1/NISPEZ - prehľad odborných podujatí 

Rok  
Informačné 

semináre  

Počet 

účastníkov  

Pracovné 

semináre  

Počet 

účastníkov  

Výročné 

podujatia  

Počet 

účastníkov  

Počet 

účastníkov 

SPOLU 

Počet 

podujatí 

SPOLU 

2009 23 527 0 0 1 136 663 24 

2010 31 670 7 133 1 134 937 39 

2011 19 478 30 126 1 130 734 50 

2012 12 211 56 154 1 165 530 69 

2013 17 495 11 10 0 0 505 28 

3369 210 
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• každoročné hodnotenie efektívnosti využívania jednotlivých e-
zdrojov: 

  
• sledovanie vybraných štatistických ukazovateľov e-zdrojov pre 

každú inštitúciu osobitne (počty prístupov, vyhľadávaní a počty 
zobrazených plných textov) 

• celkové hodnotenie sa dopĺňa aj o výsledky dotazníkového 
prieskumu používateľov e-zdrojov 

• výsledky sú publikované každoročne v hodnotiacich správach 
 

NISPEZ – ako centralizované 
hodnotenie 
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NISPEZ - štatistiky 

• príklad: ScienceDirect 2009 – 2013 (sumárne: prístupy, 
vyhľadávania, full texty) 
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• Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. – V. 

• s veľkým záujmom odbornej verejnosti sa stretáva aj bilancovanie 
cieľov, výsledkov, aktivít a postupov realizovaných v projekte 
NISPEZ, ktoré sa koná formou pravidelnej výročnej konferencie 

• riešitelia projektu sú konfrontovaní s názormi koncových 
používateľov, ako aj s podobnými riešeniami v okolitých krajinách 

 

 

NISPEZ – spolupráca a odpočty 
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 účasť všetkých zainteresovaných strán projektu NISPEZ na konferencii je aj 
príležitosť stretnúť sa na pracovnej porade v nasledovnom zložení: 

 

• riadiaci a odborný personál projektu NISPEZ 

• gestori e-zdrojov projektu NISPEZ 

• kontaktné osoby za jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu 

• dodávatelia e-zdrojov a nadstavbových nástrojov pre NISPEZ 

 

NISPEZ – spolupráca a odpočty 
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• dostupnosť e-zdrojov pre komunitu VaV sa vo veľkej miere 
prejavila vo výraznom náraste citačných ohlasov (domácich 
aj zahraničných) na slovenský výskum po roku 2009 

 

• počas realizácie projektu, v rokoch 2009 – 2013, významne 
stúpli domáce a zahraničné citačné ohlasy na slovenský 
výskum. Relatívny ohlas na vedecké publikácie slovenských 
autorov kontinuálne výrazne rastie a prekročil hranicu svetového 
priemeru (hodnota 1) 

 

• CAGR – súhrnná miera ročného rastu 

 

NISPEZ – ohlasy na publikačné aktivity 
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NISPEZ – ohlasy na publikačné aktivity 
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• NISPEZ II je centralizované zabezpečenie prístupov do e-zdrojov, 
a to tak, ako to bolo v rozsahu projektu NISPEZ (zrušené prístupy k 
umeleckým databázam, rozšírenie o chemickú databázu – SciFinder) 

 

• osvedčená spolupráca s akademickými knižnicami nastavená na 
začiatku projektu NISPEZ, pomáha prekonávať problémy s 
nedostatkom finančných prostriedkov, alokovaných na začiatku 
projektu NISPEZ II a nepokrytie všetkých plánovaných prístupov k 
databázam potrebnými financiami 

• 7,23 mil. € rozpočet na nákup prístupov do e-zdrojov 

 

• stanovenie optimálneho postupu v procese nastavovania 
zmluvných záväzkov k databázam na nepokryté obdobie roku 2013 
s výhľadom do roka 2015 

 

• realizácia  procesov verejného obstarávania (VO) za prítomnosti 
mienkotvorných zástupcov akademických knižníc 

 

NISPEZ II – hlavná aktivita 
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 Riešenie chýbajúcich finančných prostriedkov (CVTI SR a 
SAK): 

• list ministrovi školstva – zabezpečenie prístupu k EIZ – projekt 
NISPEZ II (18. 7. 2013) 

• listy rektorom/riaditeľom – informácia o NISPEZ II a aktuálnej 
situácii (20. 8. 2013) 

• list SAK na rektorskú konferenciu – žiadosť o súčinnosť pri riešení 
danej problematiky (28. 6. 2013) 

• list CVTI SR na rektorskú konferenciu – stanovisko CVTI SR k 
aktuálnej situácii (15. 10. 2013) 

• materiál pre ministra školstva o celkovej situácii (18. 10. 2013) 

• osobná návšteva ministra (mienkotvorní zástupcovia 
akademických knižníc) (20. 11. 2013) 

• žiadosť o dofinancovanie chýbajúcich prostriedkov pre NISPEZ II – 
list ministrovi školstva (25. 11. 2013) 

 

NISPEZ II – podporné aktivity – financie 
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NISPEZ II - ponuka EIZ  CVTI SR – ŠC 1 

MEDLINE 
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• Národné projekty CVTI SR – NISPEZ a NISPEZ  II sú dôstojným 
pokračovaním toho, čo sa podarilo spustiť akademickým knižniciam už 
v roku 2000 – centralizované obstarávanie prístupov k e-zdrojom 
na Slovensku 

 

• e-zdroje  ako prirodzená súčasť práce vedeckého pracovníka – prístup 
k overeným vedeckým poznatkom je pre slovenskú komunitu VaV už 
samozrejmosťou  

 

• pokračovanie, aby vedecký pracovník mal svoj komfort prístupu k e-
zdrojom v tokom rozsahu, na aký je zvyknutý, je potrebné neustále úsilie 
a nadštandardné postupy všetkých zainteresovaných 

 

• potreba porozumenia a veľkého  úsilia nielen tých, čo tento proces 
realizujú, ale hlavne tých, ktorí rozhodujú o jeho ďalšom pokračovaní 

 

• INFORUM 2011 – máme šancu pokračovať? – zatiaľ kladná odpoveď 

Záver a perspektívy do budúcnosti   
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• OP (Výskum a inovácie)nové programové obdobie 2014 – 
2020 

 

• návrh podaný  

 

• špecifický cieľ 1.1.1 – národné projekty, zvýšenie výkonnosti 
systémov VaV prostredníctvom horizontálnej podpory 
technologického transferu a IKT 

 

• informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre 
potreby výskumných inštitúcií  

 

Záver a perspektívy do budúcnosti  
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Ďakujeme za pozornosť 

jan.turna@cvtisr.sk_Ján Turňa 

maria.zitnanska@cvtisr.sk_Mária Žitňanská 

michal.sliacky@cvtisr.sk_Michal Sliacky 

Priestor pre vaše otázky 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


