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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Sídlo:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1

Rezort:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Kontakt:

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

Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Členovia vedenia organizácie:
PhDr. Daniela Birová

vedúca projektovej kancelárie

Ing. Oleg Cvik

námestník riaditeľa pre koordináciu a rozvoj

Ing. Eva Kaluţáková

námestníčka pre ekonomiku a prevádzku

Ing. Mikuláš Kevély

vedúci odboru informačných technológií

Bc. Dáša Kissová

vedúca ekonomicko-hospodárskeho odboru

Mgr. Terézia Mišovičová
vedúca odboru kniţnično-informačných sluţieb

Mgr. Andrea Putalová

vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

PhDr. Edita Tarovská

vedúca odboru kniţničných fondov

PhDr. Mária Ţitňanská
námestníčka pre kniţnično-informačnú činnosť; vedúca odboru vzťahov s verejnosťou

1.1 Hlavné úlohy a činnosti CVTI SR
V nadväznosti na rozšírené poslanie a predmet činnosti CVTI SR bol 17. augusta 2009 ministrom
MŠ SR podpísaný nový štatút CVTI SR. Prepracovaný bol v zmysle prijatých vecných priorít
definovaných v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015.
Hlavné úlohy a činnosti sú v štatúte definované takto:
- CVTI SR je prevádzkovým a administrátorským, metodicko-analytickým a výskumným pracoviskom pre
informačný systém výskumu a vývoja a Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie;
- je projekčným a realizačným pracoviskom zameraným na projekty podporujúce výskum a vývoj;
- plní funkciu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti;
- plní funkciu Národného centra pre transfer technológií;
- vypracúva analýzy a stratégie týkajúce sa problematiky riadenia vedecko-technického rozvoja a
popularizácie vedy a techniky v spoločnosti;
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- plní funkciu podporného pracoviska pre oblasť hodnotenia organizácií a výskumu a vývoja;
- plní funkciu podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej činnosti;
- prevádzkuje vybrané celoštátne informačné registre podľa dispozícií MŠ SR, napr. Centrálny register
publikačnej činnosti (CREPČ);
- je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej
republiky;
- zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje profilovú domácu a zahraničnú literatúru vrátane
technických noriem a patentových dokumentov;
- poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky a
vzdelávania;
- je akreditovaným pracoviskom ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných zamestnancov;
- vykonáva edičnú činnosť v zmysle vydavateľského oprávnenia;
- plní funkciu depozitnej knižnice OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) a EBOR
(Európska banka pre obnovu a rozvoj), ako aj funkciu Európskeho dokumentačného centra (EDC);
- zabezpečuje predaj a distribúciu dokumentov Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych
spoločenstiev;
- plní funkciu strediska patentových informácií SR – PATLIB;
- zabezpečuje medzinárodné medziknižničné služby;
- je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií
a dokumentácie v SR;
- je členom medzinárodných organizácií, združení a inštitúcií v oblasti svojho pôsobenia. 1

1

Uvedené znenie hlavných úloh a činnosti CVTI SR a poslania CVTI SR (vyznačené iným typom písma) je prevzaté z platného Štatútu
CVTI SR zo dňa 17. 8. 2009.
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2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 Poslanie Centra vedecko-technických informácií SR
Poslaním CVTI SR podľa jeho nového štatútu zo dňa 17. augusta 2009 je prispievať k rozvoju
vedy, techniky a vzdelávania najmä:
- budovaním a prevádzkou komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj (v zmysle zákona č.
172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov),
- budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a
informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť (v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej starostlivosti a o zmene a doplnení
zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov),
- metodickou a analytickou činnosťou zameranou na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti výskumu,
vývoja a vysokých škôl,
- predkladaním a realizáciou projektov zameraných na skvalitnenie informačného zabezpečenia výskumu
a vývoja a služieb pre výskum a vývoj,
-popularizáciou vedy a techniky.

V rámci plnenia svojho poslania CVTI SR pokračovalo v budovaní a skvalitňovaní Centrálneho
informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) a bude pokračovať v realizácii
projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), financovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja vo výške 19 881 676, 23 eur v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
s časovým rozloţením na roky 2008 – 2014. Strategickým cieľom projektu je vybudovať efektívny
systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov
(ďalej EIZ)2 prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu EIZ.
CVTI SR je okrem toho v rámci Operačného programu Výskum a vývoj na roky 2009 – 2014
riešiteľom národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre
výskum a vývoj (DC VaV), financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, na ktorý je
určený nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 33 133 963,58 eur. Jeho cieľom je
vybudovať DC VaV, ktoré bude uchovávať a spracúvať informácie potrebné pre organizácie
výskumu a vývoja v Slovenskej republike. DC VaV prispeje k zvýšeniu schopnosti inštitúcií výskumu
a vývoja efektívne spolupracovať s partnermi v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a
hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. Projekt rieši vybudovanie
infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) pre oblasť výskumu a vývoja, ktorá
bude budovaná postupne v horizonte piatich rokov tak, aby bola schopná uchovávať a poskytovať
dáta potrebné pre zamestnancov výskumu a vývoja za podmienok vysokej dostupnosti a
bezpečnosti. Súčasťou infraštruktúry bude aj zabezpečenie dostatočne rýchleho prístupu
prostredníctvom širokopásmových sietí a implementácia riešení umoţňujúcich efektívne vyuţívanie
a spracovanie uţ uskladnených informačných zdrojov, ako aj zdrojov z prostredia internetu.
Jedným zo špecifických cieľov tohto národného projektu bude vybudovanie profesionálneho

pracoviska na digitalizáciu a elektronickú archiváciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov v
priestoroch CVTI SR.

Na základe návrhu Nového modelu financovania vedy a techniky v SR, schváleného gremiálnou
poradou ministra školstva SR a predloţeného na rokovanie vlády SR dňa 7. októbra 2009, bolo
CVTI SR poverené prípravou národného projektu v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
(očakávaný začiatok: 1. polrok 2010; trvanie 54 – 57 mesiacov), cieľom ktorého má byť budovanie
2

Pojem elektronické informačné zdroje (EIZ) a e-zdroje (elektronické zdroje) sú synonymné a ich pouţitie v texte je rovnocenné.
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národného systému pre transfer technológií, vrátane vytvorenia Národného centra pre transfer
technológií, ktorého členmi budú CVTI SR a jednotlivé centrá pre transfer technológií zriadené
v organizáciách výskumu a vývoja v SR.
V zmysle svojho druhého poslania a osobitných poverení plnilo CVTI SR viaceré významné
celoštátne a medzinárodné úlohy.

Celoštátne úlohy:
 riešenie národných projektov,
 budovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum a vývoj,
 popularizácia vedy a techniky prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a
techniky v spoločnosti,
 medzikniţničná výpoţičná sluţba z vlastných fondov,
 štatistické sledovanie CVTI SR a siete technických kniţníc na Slovensku,
 koordinačné pracovisko pre normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie,
 distribútor oficiálnych periodických publikácií vydavateľstva Európskej únie v SR,
 mimoškolské vzdelávanie kniţničných a informačných pracovníkov,
 edičná činnosť pre oblasť knihovníctva,

Medzinárodné úlohy:





depozitná kniţnica OECD,
depozitná kniţnica EBOR,
Európske dokumentačné centrum,
regionálne patentové stredisko – člen siete európskych stredísk patentových informácií
(PATLIB),
 medzinárodná medzikniţničná výpoţičná sluţba pre oblasť technických vied,
 medzinárodná výmena publikácií.
Pouţívateľské zázemie CVTI SR tvoria predovšetkým vedeckovýskumní pracovníci, pracovníci
ústredných orgánov štátnej správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, podnikatelia,
študenti technických, prírodovedných a ekonomických univerzít a stredných odborných škôl,
pracovníci z výrobnej sféry nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska.
2.2 Strednodobý výhľad
V roku 2010 stoja pred CVTI SR nasledujúce úlohy:
1. Pokračovať v rozvíjaní aktivít národného projektu NISPEZ.
2. V rámci národného projektu DC VaV vybudovať detašované pracovisko DC Ţilina (v areáli
Ţilinskej univerzity) a profesionálne digitalizačné pracovisko na digitalizáciu a elektronickú
archiváciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov v priestoroch CVTI SR.
3. Pripraviť podanie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií
na Slovensku (NITT SK) zameraného na transfer poznatkov vedy do praxe a ich popularizáciu a po
jeho schválení ho začať riešiť.
4. Vybudovať útvar Centrum pre transfer technológií (CTT) podľa „Strategického plánu postupu v
riadení a organizácii grantových schém pre vedu a techniku na 7-ročné obdobie“ prijatého na 12.
gremiálnej porade ministra školstva SR dňa 16. júna 2009.
5. Plne rozvinúť činnosti súvisiace s hodnotením publikačnej činnosti (CREPČ) a centrálnou
evidenciou záverečných prác (CRZP) vrátane overovania originality záverečných prác voči CRZP.
6. Implementovať a do rutinnej prevádzky uviesť nový kniţnično-informačný systém DAWINCI
firmy SVOP, spol. s r. o.
CVTI SR sa naďalej bude orientovať na napĺňanie konceptu komplexného informačného centra pre
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vedu, výskum a inovácie a na budovanie modernej hybridnej kniţnice s dôrazom na rozvoj
operovania v elektronickom prostredí.
2.3 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 CVTI SR bude okrem
nevyhnutného nárastu počtu zamestnancov a adekvátnych organizačných opatrení realizovať
program výberu a odborného rastu ľudských zdrojov.
2.4 Finančné plány na dlhšie obdobie

2.4.1 Plán príjmov na rok 2009 a strednodobý výhľad na roky 2010 – 2011
Plán príjmov na rok 2009 bol stanovený vo výške 142 734 € za poskytované sluţby. Pri
koncipovaní strednodobého výhľadu na roky 2010 – 2011 sa počíta s reálnym poklesom príjmov
v oblasti poskytovania sluţieb z dôvodu poskytovania rešeršných sluţieb bezplatne (ide o vyuţitie
databáz hradených s projektu ERDF). S nárastom príjmov bude moţné počítať pri refundovaní
pracovných nákladov v súvislosti s plánovanými novými činnosťami digitalizačného pracoviska.
pričom bude braný do úvahy rozvoj a zavádzanie nových kniţnično-informačných sluţieb. Odhad
plánu príjmov na rok 2010 je 132 775 € , 2011 je 132 775 €.

2.4.2 Plán beţných výdavkov na rok 2009 a strednodobý výhľad čerpania v rokoch
2010 – 2011
Schválený a upravený beţný transfer od zriaďovateľa na rok 2009 pre CVTI SR predstavuje
2 330 298 €. V príspevku na prevádzku boli zohľadnené výdavky na finančné krytie valorizácie
miezd pre zamestnancov a na prevádzkové výdavky spojené s činnosťou organizácie.
V strednodobom výhľade v oblasti beţných transferov s objemom prostriedkov na rok 2010 je
odhad 2 841 417 €, a na rok 2011 je odhad 2 311 325 €.
V rámci strednodobého výhľadu návrh rozpočtu zohľadňuje medziročný nárast tarifných platov
vrátane platových postupov, ďalej medziročný nárast o plánované miery inflácie v tovaroch a
sluţbách. Okrem tohto nárastu finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky a výkonu
odborných činností sa predpokladá navŕšiť medziročne rozpočet predovšetkým v súlade s
poţiadavkami na kvalitné zabezpečovanie kniţnično-informačných sluţieb pre pouţívateľov v
rozpočtovej poloţke: kniţničné dokumenty, periodiká a elektronické informačné zdroje, činnosť
Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ako i Národného centra pre
transfer technológií a s tým súvisiaci Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie.

2.4.3

Plán kapitálových výdavkov na rok 2009 a strednodobý výhľad čerpania
v rokoch 2010 – 2011

Schválený a upravený kapitálový transfer na rok 2009 predstavoval čiastku 299 582 € a je účelovo
určený na nákup prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky a antiplagiátorského softvéru. V
strednodobom výhľade. MŠ SR neumoţnilo plánovať v RIS-e kapitálové výdavky na roky 2010
a 2011. Kapitálové prostriedky sú CVTI SR pridelené na základe skutočnej potreby na začiatku
príslušného rozpočtového obdobia.
2.5 Priority a ťaţiskové činnosti
CVTI SR je štátnou príspevkovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom
kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré je jej zriaďovateľom. V rámci svojej
činnosti plnilo v roku 2009 okrem iného najmä tieto významné úlohy:
□ v oblasti projektov:
 plne sa rozvinula realizácia a riadenie národného projektu NISPEZ;
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 pripravil sa národný projekt DC VaV; dňa 15. 6. 2009 CVTI SR podpísalo Zmluvu o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku s MŠ SR a začala sa realizácia projektu;
 začali sa práce súvisiace s vypracovaním národného projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK) zameraného na vytvorenie a
implementáciu systému národnej podpory transferu technológií na Slovensku;
□ v oblasti propagácie vedy:
 zabezpečovalo prevádzku a obsahovú aktualizáciu Centrálneho informačného portálu pre
výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI);
 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizovalo viaceré
pravidelné podujatia (Veda v CENTRE – kaţdý mesiac, Vedecká cukráreň – kaţdý mesiac,
Týţdeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009) popularizujúce vedu a vedecké
poznanie formou príťaţlivou pre mladých ľudí, študentov, pre odbornú aj širokú verejnosť;
□ v oblasti kniţnično-informačnej činnosti:
 doplňoval, spracovával, sprístupňoval a rozširoval sa kniţničný fond;
 sprevádzkovala sa sluţba GoogleScholar SFX;
 zabezpečoval sa prístup do licencovaných online databáz periodík zahraničných
vydavateľstiev (Príloha č. 2 Zoznam licencovaných EIZ sprístupňovaných CVTI SR v roku

2009);

 realizoval sa vzdialený prístup k EIZ pre registrovaných pouţívateľov;
 dokončila sa retrokatalogizácia celého kniţného fondu;
 splnili sa úlohy súvisiace s Centrálnym registrom publikačnej činnosti, zadané nadriadeným
orgánom;
 realizovali sa celoštátne odborné podujatia a semináre, rekvalifikačné a odborné kurzy.
Úlohou CVTI SR je v rozsahu svojej pôsobnosti prispievať k rozvoju vedy, výskumu a inovácií, k
popularizácii vedy, k podpore malého a stredného podnikania, vzdelávacích procesov a k
vytváraniu predpokladov pre fungovanie poznatkovo orientovanej spoločnosti plnením uvedených
významných úloh a poskytovaním komplexných kniţničných, informačných a špecializovaných
sluţieb pouţívateľom s celoštátnou pôsobnosťou.
Medzi špecifické úlohy CVTI SR ako jednej z najväčších špecializovaných vedeckých kniţníc na
Slovensku patrí aj získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých druhov
dokumentov a informácií bez ohľadu na formu média a lokalizáciu. CVTI SR poskytuje základné
výpoţičné sluţby, konzultačné sluţby, ako aj špecializované kniţnično-informačné sluţby, napr.
informačné sluţby, vnútroštátne a medzinárodné medzikniţničné výpoţičné sluţby, prístup k
vonkajším informačným zdrojom, dodávanie kópií kniţničných dokumentov a vydávanie publikácií.
Pouţívateľské zázemie CVTI SR tvoria predovšetkým vedeckovýskumní pracovníci, pracovníci
ústredných orgánov štátnej správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, podnikatelia,
študenti technických, prírodovedných a ekonomických univerzít a stredných odborných škôl,
pracovníci z výrobnej sféry z celého Slovenska.
2.6 Aktivity a činnosti podľa poţiadaviek ústredného orgánu

2.6.1 Národné projekty
Realizácia národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj (NISPEZ)

pokračovala podľa stanoveného harmonogramu. Bola ukončená 1. etapa ťaţiskovej aktivity
projektu – uzatvorenie zmlúv o zabezpečení prístupových práv k 16 databázovým kolekciám s
dodávateľmi a producentmi týchto databáz. Bola spracovaná Koncepcia koordinácie, hodnotenia a
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optimalizácie elektronických informačných zdrojov. Začali priebeţné semináre a školenia k

efektívnemu vyuţívaniu sprístupňovaných EIZ. V druhom polroku prebehlo verejné obstarávanie na
dodávku nadstavbových nástrojov pre vyhľadávanie a vyuţívanie EIZ, vykonávali sa prípravné
práce súvisiace s ich implementáciou a v decembri 2009 bola podpísaná zmluva s víťaznou firmou.
Súčasne pokračovala analýza dostupnosti slovenských EIZ pre výskum a vývoj. V rámci realizácie
4. špecifického cieľa bola spracovaná Analytická štúdia o moţnostiach úprav CIP VVI. Dňa 22.
apríla 2009 sa uskutočnil odborný seminár Výmenný formát CERIF a následne 23. apríla 2009
zorganizovalo CVTI SR medzinárodnú konferenciu Informačné systémy o vede v EÚ na tému
Štandardizácia a kompatibilita. Jej cieľom bolo získanie a výmena skúseností o budovaní
informačných systémov o vede v rámci krajín EÚ.
Dňa 27. novembra 2009 sa v CVTI SR uskutočnil celoslovenský odborný seminár Brána k
vedeckému poznaniu otvorená s cieľom predstaviť pracovníkom výskumu a vývoja jednotlivé
databázové kolekcie sprístupňované v rámci projektu.
V televízii TA3 bolo v rámci relácie Euroškolstvo a výskum odvysielaných šesť relácií informujúcich
o priebeţnej realizácii projektu NISPEZ (13. 1., 17. 2., 9. 6., 29. 9., 3. 11., 1. 12. 2009) a
uverejnené štyri inzeráty o hlavných cieľoch a aktivitách projektu v Hospodárskych novinách v
prílohe KARIÉRA (19. 2., 11. 6., 6. 8., 1. 10. 2009).
Pracovníci projekt NISPEZ prezentovali na odbornom seminári Ako sa nestratiť v oceáne informácií
(SNK Martin, marec 2009), na pracovnom seminári pre pracovníkov SAV (máj 2009), na
medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2009 (Stará Lesná, apríl 2009), na medzinárodnej
konferencii INFORUM 2009 (Praha, máj 2009), na seminári akademických kniţníc v Ţiline (jún
2009) a na medzinárodnej konferencii UNINFOS 2009 v Nitre (november 2009).
V časopise ITlib. Informačné technológie a kniţnice č. 1/2009, č. 2/2009, č. 3/2009 a č. 4/2009 a v
Bulletine Slovenskej asociácie kniţníc č. 1/2009 boli uverejnené príspevky propagujúce projekt
NISPEZ, jeho ciele a jednotlivé databázové kolekcie projektu NISPEZ.
Dňa 10. decembra 2009 bol projekt NISPEZ prezentovaný p. Jozefovi Stahlovi, zástupcovi
Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, ktorý prejavil záujem o
sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj v rámci projektu.
V rámci národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a
vývoj (DC VaV), ktoré má uchovávať a spracúvať komplexné informácie potrebné pre vedeckú
výskumno-vývojovú základňu na Slovensku a poskytovať sluţby aplikačnej podpory (projekt sa
začal realizovať v júni 2009), bolo úspešne ukončené plánované verejné obstaranie a v decembri
2009 podpísaná zmluva s víťaznou firmou. Ďalšie čiastkové úlohy prebiehali v súlade so
stanoveným harmonogramom.
V televízii TA3 boli v rámci relácie Euroškolstvo a výskum odvysielané dve relácie informujúce o
priebeţnej realizácii projektu DC VaV (8. 9., 8. 12. 2009) a uverejnené dva inzeráty o hlavných
cieľoch a aktivitách projektu NISPEZ v Hospodárskych novinách v prílohe KARIÉRA (2. 7. a 10. 12.
2009).
Dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami médií, ktorého cieľom bolo
informovať o projektoch v CVTI SR realizovaných zo štrukturálnych fondov.
Na riadenie projektov bola na pôde CVTI SR zriadená projektová kancelária.

2.6.2 Informačné zabezpečenie koordinácie vedy a techniky
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) je jeden zo základných
informačných, manaţérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky, ktorého
existencia vychádza zo zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
zákona č. 233/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja, ako aj z Akčného plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorý vláda SR
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schválila uznesením č. 557/2005 dňa 13. júla 2005. Úlohou portálu je informačné zabezpečenie
výskumu a vývoja v rámci ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa môţu občania a
inštitúcie dozvedieť informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti
vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov. Správcom portálu je Ministrerstvo
školstva SR, prevádzkovateľom je CVTI SR, konkrétne Národné centrum pre popularizáciu vedy a
techniky v spoločnosti (ďalej NCP VaT), ktoré technicky spravuje a CIP VVI od začiatku jeho
spustenia (29. júna 2008).
V rámci CIP VVI bola v priebehu roka 2009 zabezpečovaná obsahová stránka popularizačnej časti
portálu predovšetkým v týchto moduloch:
Vedecký kaleidoskop – určený na vedeckú komunikáciu smerom k širokej verejnosti (na
popularizáciu vedy) hlavne pre tieto cieľové skupiny: odborná verejnosť, pedagógovia všetkých
stupňov škôl, študenti vysokých a stredných škôl, ţiaci základných škôl a široká laická verejnosť.
Články kaleidoskopu sú členené do 12 rubrík s priemerným mesačným prírastkom asi 40
príspevkov, čo predstavuje pribliţne 33 % nárast oproti roku 2008;
Podujatia a Vzdelávanie – katalógové moduly určené pre odbornú i laickú verejnosť
propagujúce podujatia a vzdelávacie aktivity v oblasti vedy a techniky v SR a EÚ. V priebehu roku
2009 bola nadviazaná spolupráca s firmou Education, s. r. o., Bratislava a na portál boli
implementované tematicky vymedzené moduly, ktoré exportujú údaje z www.education.sk;
SciTech navigátor – určený na rýchly prístup do voľne dostupných zdrojov internetu, ktoré
pokrývajú všetky odbory vedy a techniky (730 poloţiek) zamerané najmä na vedeckú komunitu,
akademickú obec, odbornú verejnosť, študentov vysokých a stredných škôl a širokú laickú
verejnosť. V roku 2009 sa začal vytvárať i samostatný katalóg novovznikajúcich bezplatných
odborných e-periodík (66 poloţiek);
Aktéri na scéne popularizácie vedy – prehľad domácich i zahraničných organizácií, aktívnych v
oblasti popularizácie vedy a techniky (93 organizácií), určený pre pedagógov všetkých stupňov
škôl, študentov vysokých a stredných škôl, ţiakov základných škôl a širokú laickú verejnosť;
Multimediálna galéria – určená pre odbornú i laickú verejnosť, predstavuje prehľad voľne
dostupných audio- i videozáznamov popularizujúcich slovenskú vedu a techniku (37 poloţiek).
V rámci nepopularizačného subsystému portálu CIP VVI 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, Vedecká literatúra a ďalšie.
Formulovali sa poţiadavky dodávateľovi softvéru na vytvorenie, resp. úpravu častí subsystému
Informačný systém o vede. Konkrétne išlo o nový subsystém Periodické hodnotenie výskumu a
vývoja. Do konca roku 2009 bolo cez tento systém podaných 47 ţiadostí od organizácií, ktoré sa
zaoberajú výskumom a vývojom.
Do rutinnej prevádzky boli uvedené subsystémy Experti a Projekty a uskutočnil sa kaţdoročný zber
dát do databázy Organizácie výskumu a vývoja, na základe ktorého boli vytvorené štatistické
zostavy o výskumno-vývojovom potenciáli.
Z technických prác treba tieţ spomenúť realizáciu videozáznamu a v spolupráci s OIT priame
prenosy z akcií NCP VaT. Z vytvorených videozáznamov sa zostrihaním a grafickou úpravou
vytvorili multimediálne objekty, ktoré sú umiestnené na portál CIP VVI (Multimediálna galéria), ako
aj DVD prezentácie. Rozsah vytvárania týchto DVD presahuje akcie NCP VaT, ale týka sa aj
podujatí organizovaných CVTI SR a MŠ SR.
CIP VVI získal Cenu INFORUM 2009 na základe hlasovania účastníkov 15. ročníka medzinárodnej
konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2009, uskutočnenej v Prahe v
dňoch 27. – 29. mája 2009.
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2.6.3 Popularizácia vedy a techniky
Medzi hlavné ciele NCP VaT patrí popularizácia vedy a techniky, čo je istá forma vedeckej
komunikácie medzi členmi vedeckého spoločenstva a beţnými ľuďmi, teda potenciálnymi
konzumentmi vedeckých poznatkov. Úlohou NCP VaV, vyplývajúcou zo Stratégie popularizácie vedy
a techniky v spoločnosti (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 103 zo 7. februára 2007), je:
- popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu, prispievať k jej

dynamickému rozvoju;
- zvyšovať záujem širokej verejnosti o dianie v oblasti vedy a techniky;
- objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja, osobitne s dôrazom na slovenskú scénu;
- prezentovať vedu a techniku ako celoeurópsky a celosvetovo prepojený systém, ktorého
súčasťou je aj Slovensko;
- zvyšovať prestíţ a celospoločenské uznanie vedeckých a technických pracovníkov ako hlavných
tvorcov ekonomickej prosperity krajiny;
- zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru;
- posilňovať účinnosť nástrojov masovej komunikácie (tlačených aj elektronických) v oblasti
popularizácie vedy;
- slúţiť ako demokratická, otvorená platforma výmeny názorov nielen medzi predstaviteľmi vedy
a techniky, ale i ostatnými záujmovými skupinami;
- podporovať účasť verejnosti na dianí vo vede a technike prostredníctvom intenzívneho dialógu.

2.6.3.1 Aktivity NCP VaT v roku 2009
1. Organizovanie popularizačných podujatí z cyklu „Veda v CENTRE“ zameraných na odbornú aj
laickú verejnosť (11 akcií, z toho 2 v Nitre).
2. Organizovanie popularizačných podujatí z cyklu „Vedecká cukráreň“ so zameraním na študentov
stredných škôl (10 akcií, z toho 1 v Nitre pre účastníkov Nitrianskej letnej univerzity).
5. Aktívna propagácia činnosti NCP VaT v rámci posterovej prezentácie na 35. medzinárodnom
informatickom sympóziu INFOS 2009.
6. Príprava návrhov ochranných známok: kombinovanej ochrannej známky pre NCP VaT a slovnej
ochrannej známky pre Vedeckú cukráreň a Vedu v CENTRE.
7. Zabezpečovanie priamych prenosov na internete z akcií NCP VaT prostredníctvom CIP VVI.
8. V spolupráci s o. z. Schola Ludus sa zrealizoval v piatich mestách SR (Nitra, Dunajská Streda,
Levice, Hnúšťa a Bratislava) vzdelávací vedecko-popularizačný modul s fyzikálnou témou
Ťaţisko v pohybe.
9. Zabezpečenie hlavných sprievodných podujatí „Týţdňa vedy a techniky na Slovensku“ (TVT) v
spolupráci s MŠ SR:
- konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách spojená s
Celoštátnou súťaţnou prehliadkou ţiackych vedeckých a technických projektov ţiakov
stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro (v spolupráci s o. z. Mladí vedci Slovenska);
- výtvarná súťaţ Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre?;
- publicistická súťaţ Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu;
- Cena podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok
2009;
- spoluorganizátor Festivalu vedy a techniky 2009 (hlavný organizátor o. z. Amavet);
10. Príprava na projekt realizovaný spolu so Slovenskou akadémiou vied pre Slovenskú televíziu –
výroba popularizačných dokumentárnych filmov s vedeckou tematikou.
Úlohy NCP VaT sa v roku 2009 realizovali podľa schváleného Plánu úloh CVTI SR na rok 2009
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a Správy o činnosti NCP VaT, ktoré boli vypracované v zmysle opatrení Stratégie plnenia
Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010,
schválenej vládou SR dňa 6. 2. 2008.

2.6.4 Centrálne evidovanie publikačnej činnosti
Z poverenia MŠ SR CVTI SR rozhoduje o zaradení publikácií získaných zo zberu do centrálnej
evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), s konečnou platnosťou rozhoduje o preradení publikácie
evidovanej na vysokej škole (vedeckej inštitúcii) do inej kategórie, ak nespĺňa poţiadavky pre
zaradenie do kategórie podľa príloh Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o
bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.
Pri plnení úloh spojených s hodnotením publikačnej činnosti CVTI SR úzko spolupracuje s
Centrálnym registrom publikačnej činnosti (CREPČ). V roku 2009 skontrolovali poverení
zamestnanci CVTI SR vyše 4 500 záznamov o publikačnej činnosti VŠ SR, z toho vyše 260
záznamov s formálnymi nedostatkami odporučili na opravu. Ďalších 49 titulov kniţných publikácií
charakteru vedeckej publikácie odporučili preradiť do inej kategórie.
Vo februári 2009 pripravilo CVTI SR pracovný seminár k problematike evidencie publikačnej
činnosti na vysokých školách pre výkonných zamestnancov akademických kniţníc a publikovali sa
výsledky činnosti oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti (Príloha č. 4 Publikačná činnosť

zamestnancov CVTI SR).

2.6.5 Materiály vyhotovené podľa poţiadaviek ústredného orgánu
V sledovanom období boli pripravené a ústrednému orgánu zaslané tieto dokumenty:





Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia k 31. 12. 2008
Výročná správa CVTI SR za rok 2008
Správa o výsledkoch rozboru hospodárenia k 30. 6. 2009
Plán hlavných úloh CVTI SR na rok 2010

2.7 Opis výstupov, ktoré CVTI SR poskytuje iným pouţívateľom ako ústrednému
orgánu štátnej správy
Výstupy, ktoré CVTI SR poskytuje iným pouţívateľom, sú všetky kniţnično-informačné sluţby CVTI
SR; podrobne sú rozpracované v časti 2.6 a 4 tejto výročnej správy.
2.8 Zmeny v roku 2009
Zmeny v roku 2009 vyplynuli z hlavných úloh, priorít a ťaţiskových činností. K základným zmenám
oproti roku 2008 v CVTI SR patrilo:
 podpísanie nového štatútu CVTI SR ministrom MŠ SR dňa 17. augusta 2009 v nadväznosti na
rozšírené poslanie a predmet činnosti CVTI SR; jeho prepracovanie bolo iniciované prijatím
vecných priorít definovaných v Dlhodobom zámere vednej a technickej politiky do roku
2015;
 zriadenie projektovej kancelárie na riadenie projektov na pôde CVTI SR;
 realizovanie národného projektu NISPEZ a organizovanie s ním súvisiacich informačných
seminárov a školení o efektívnom vyuţívaní sprístupňovaných EIZ;
 verejné obstarávanie na dodávku nadstavbových nástrojov pre vyhľadávanie a vyuţívanie EIZ
v rámci úlohy č. 4 projektu NISPEZ (v decembri 2009 bola podpísaná zmluva s víťaznou
firmou);
 analýza dostupnosti slovenských EIZ pre výskum a vývoj;
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 uskutočňovanie podujatí cyklu vedeckých kaviarní Veda v CENTRE v novozriadenej pobočke
CVTI SR v Nitre;
 uskutočňovanie priamych prenosov na internete z akcií NCP VaT;
 spolupráca s dodávateľom softvéru Informačný systém o vede pri formulovaní poţiadaviek
na vytvorenie, resp. úpravu častí subsystému; príprava technického prostredia a
organizácia zberu dát do nového subsystému Periodické hodnotenie výskumu a vývoja a
zberu dát do databázy Organizácie výskumu a vývoja (štatistika o výskumno-vývojovom
potenciáli);
 získavanie populárno-náučnej literatúry okrem vedeckej; prelomovým krokom v
sprístupňovaní je realizácia národného projektu NISPEZ, ktorý podstatne obohatil portfólio
poskytovaných EIZ CVTI SR pre svojich pouţívateľov – kým v roku 2008 bol prístup k everziám 1 494 titulov periodík, v roku 2009 sa počet sprístupňovaných e-titulov zvýšil na 5
209;
 zavedenie registrácie na vzdialený prístup k EIZ CVTI SR;
 ukončenie retrokatalogizácie kniţného fondu;
 obnovenie akreditácie vzdelávacej aktivity Knihovnícke odborné minimum na MŠ SR na
ďalších 5 rokov;
 zreálnenie vykazovania stavu kniţničného fondu CVTI SR podľa novoprijatej normy STN ISO
2789 Medzinárodná kniţničná štatistika;
 začiatok testovania nového kniţničného systému DAWINCI od firmy SVOP, spol. s r. o.;
 rozvinutie činnosti oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti (Centrálny register evidencie
publikačnej činnosti – CREPČ);
 nadviazanie spolupráce s Medzinárodným centrom vedeckých a technických informácií
(MCVTI) so sídlom v Moskve;
 sústavné inovovanie aktívnych sieťových prvkov – na ochranu kniţničného fondu; jednotného
autentifikačného systému (JAS) na báze čipových kariet (na kontrolu vstupov a pohybu po
budove, pre výpoţičný, dochádzkový a bezpečnostný systém, pre multifunkčné
samoobsluţné zariadenia;
 inštalovanie: - operačného systému Windows VISTA na verejné počítače (predtým Windows
XP) a bezpečnostného vybavenia tohto systému,
- Microsoft Office 2007 Std na vybraný počet počítačov,
- operačného systému Windows 7 na vybraných počítačoch,
- poštového servera Exchange namiesto dovtedajšieho Linux,
- novej telefónnej ústredne a telefónnych aparátov pre zamestnancov CVTI SR.
2.9 Spôsob financovania priorít a ťaţiskových činností
CVTI SR ako štátna príspevková organizácia bola financovaná zo štátneho rozpočtu v objeme
2 630 510 € (súčet kapitálových a beţných výdavkov) vrátane rozpočtových opatrení. Príjmy za
poskytované sluţby predstavovali sumu 160 020 €.
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3 KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
CVTI SR ako špecializovaná vedecká kniţnica neuzatvorila v hodnotenom období s ústredným
orgánom kontrakt.
4 ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Riadenie CVTI SR sa realizovalo prostredníctvom kolégií riaditeľa, operatívnych porád, ako aj
vydávaním interných smerníc a príkazov riaditeľa.
Ako vyplýva z nového štatútu CVTI SR z roku 2009, hlavným poslaním CVTI SR je prispievať k
rozvoju vedy, techniky a vzdelávania (pozri časť 2.1), čo sa prakticky a v plnom rozsahu
realizovalo uţ počas celého celého roka 2009.
4.1 Budovanie a prevádzka komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj
Plnenie tohto poslania v sledovanom období bezprostredne súviselo:
- s realizáciou projektov spolufinancovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, a to projektom NISPEZ a DC VaV, ako aj
s prípravou tretieho projektu, ktorého výsledkom má byť vytvorenie Centra pre transfer
technológií (podrobnejšie o tom pozri v ods. 2.1);
- s aktivitami a činnosťou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
(podrobnejšie o tom pozri v ods. 2.6.2, 2.6.3).
4.2 Budovanie a spravovanie kniţničných a informačných fondov a poskytovanie
kniţničných a informačných sluţieb pre širokú odbornú verejnosť

4.2.1 Kniţničný fond
Kniţničný fond CVTI SR, tematicky zameraný na technické odbory, vybrané oblasti prírodných,
ekonomických a humanitných vied, bol v roku 2009 rozšírený tak, aby pokrýval poţiadavky
výskumu a vývoja v zmysle prijatých vecných priorít definovaných v Dlhodobom zámere štátnej
vednej a technickej politiky do roku 2015.
Tabuľka č. 1 – Stav kniţničného fondu k 31. 12. 2009
knihy
periodiká viazané
firemné dokumenty
technické normy
patentové dokumenty
dokumenty EÚ
dokumenty OECD
dokumenty EBOR
spolu

351 841
159 384
20 931
107 328
256 674
2 453
1 590
29
900 230

Celkový kniţničný fond tvoria viaceré čiastkové fondy, a to kníh, periodík, patentových
dokumentov, technických noriem, firemnej literatúry, oficiálnych dokumentov EÚ, dokumentov
OECD a EBOR v printovej i elektronickej podobe. Od augusta 2009 v súlade s novoprijatou normou
STN ISO 2789 Medzinárodná kniţničná štatistika sa pri patentových dokumentoch za kniţničnú
jednotku započítava len CD/DVD (namiesto obsahu CD/DVD, t. j. všetkých patentov na ňom).
Fond kniţných dokumentov tvoria domáce i zahraničné vedecké a odborné monografie, zborníky,
učebnice, príručky, encyklopédie a slovníky. Súčasťou fondu sú povinné výtlačky titulov nad 500
exemplárov, ktoré CVTI SR získava v zmysle zákona č. 535/2003 Z. z. o výtlačkoch periodických a
neperiodických publikácií.
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Fond periodík tvoria domáce a zahraničné vedecké a odborné periodika. Slovenské periodiká sa

doplňujú v úplnosti na základe práva povinného výtlačku. Fond pozostáva z vedeckých a
odborných časopisov a novín. Naďalej bol zabezpečený online prístup k zahraničným odborným
periodikám prostredníctvom licencovaných zdrojov zakúpených tak z vlastných zdrojov CVTI SR,
ako aj v rámci národného projektu NISPEZ (Príloha č. 2 Zoznam licencovaných EIZ

sprístupňovaných CVTI SR v roku 2009).
Fond firemných dokumentov tvoria adresáre, prospekty, katalógy, cenníky a výročné správy

vybraných domácich a zahraničných firiem.
Fond patentových dokumentov tvoria predovšetkým česko-slovenské patenty a autorské
osvedčenia do roku 1992, slovenské patenty od roku 1993, patentové vestníky, úţitkové vzory v
printovej podobe a pod. Okrem toho sa získavajú aj plnotextové dokumenty z Európskeho
patentového úradu a USA. V printovej alebo elektronickej podobe bolo k dispozícii vyše 4 700 000
plných textov patentových dokumentov.
Fond technických noriem tvoria ČSN do roku 1992, STN od roku 1993, ON, rakúske normy ÖNORM
a ÖVE, normalizačné periodiká a pod.
Dokumenty EDC obsahujú problematiku európskej integrácie, ako aj aktuálne témy z rôznych
oblastí vedy, techniky, ekonomiky a pod.
Depozitný fond oficiálnych dokumentov OECD obsahuje základné dokumenty, monografie, výročné
správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady a periodiká v anglickom a francúzskom
jazyku, ktoré sprístupňujú informácie o činnosti, programe a aktivitách OECD.
Depozitný fond dokumentov EBOR obsahuje základné monografie, výročné správy a periodiká.

4.2.2 Doplňovanie kniţničného fondu
Doplňovanie kniţničného fondu (ďalej KF) sa uskutočňovalo v spolupráci s akvizičnou komisiou a s
prihliadaním na upravený tematický profil KF, informačnú hodnotu dokumentov a potreby
pouţívateľov, 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 17 titulov
vydavateľstva Emerald Engineering. Bola zakúpená elektronická verzia periodík Science a Genetic
Engineering and Biotechnology News, získalo sa 10 titulov e-verzií periodík American Physical
Society a bolo sprístupnených 97 titulov elektronických kníh kolekcie Safari Tech Books Online a 17
titulov e-kníh vydavateľstva Elsevier, ako aj 2 858 technických noriem a 1 399 patentových
dokumentov. Údaje o štruktúre kniţničného fondu z hľadiska spôsobu nadobudnutia znázorňujú
nasledujúce tabuľky:
Tabuľka č. 2 – Prehľad o formách získavania kniţných dokumentov v rokoch 2007 – 2009
2007
Kúpa
PV
Dar
Výmena
Celkom

764
3 046
241
0
4 051

Knihy domáce
2008
800
2 570
166
0
3 536

2009

Knihy zahraničné
2008
808
741
0
0
763
778
178
262
1 749
1 781

2007

307
3 112
338
0
3757

2009

Tabuľka č. 3 – Prehľad o formách získavania periodických dokumentov v rokoch 2007 – 2009
Periodiká domáce
2008
2009
1
0
0
839
903
901
17
18
21
0
0
0
857
921
922

2007
Kúpa
PV
Dar
Výmena
Celkom

Periodiká zahraničné
2007
2008
2009
1 778
1 782
369
0
0
0
199
163
142
31
37
36
2 008
1 982
547
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566
0
469
179
1 214

Tabuľka č. 4 – Prehľad o formách získavania firemných dokumentov a technických noriem v rokoch 2007 – 2009

Povinný výtlačok
Dar
Celkom

Firemné dokumenty
2007
2008
2009
259
93
192
1 386
307
769
1 645
400
961

Technické normy
2008
2009
798
788
872
1 927
1 780
1 986
2 725
2 568
2 858

2007

Tabuľka č. 5 – Prehľad o formách získavania patentových dokumentov v rokoch 2007 – 2009
Patentové dokumenty
2007
Povinný výtlačok
Dar
Celkom

0
560 852
560 852

2008
858
481 228
482 086

2009
1 172
227
1 399

Prehľad o počte získaných kníh a odoberaných titulov periodík za posledné tri roky dokumentuje
nasledujúca tabuľka:
Tabuľka č. 6 – Počet získaných kniţných aj periodických dokumentov v rokoch 2007 – 2009
Počet získaných kníh
Počet odoberaných titulov časopisov

2007
5 800
2 865

2008
5 317
2 903

2009
4 971
1 469

76

92

75

z toho: firemných časopisov

Tabuľka č. 7 – Prehľad o pomere získaných kníh kúpou k nákladom za obdobie rokov 2007 – 2009
Získané k. j. tituly
z toho: elektron.
Náklady

2007
2008
1 572
1 541
0
23
1 486 579.- Sk 1 888 684.- Sk

2009
873
2
30 605,82 €

Za pridelené finančné prostriedky bolo v roku 2009 získaných 873 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. 8 – Prehľad o pomere získaných titulov periodík kúpou k nákladom za obdobie rokov 2007 – 2009
2007
Získané k. j. tituly
z toho: elektron.
Náklady

1 779
1 490
3 320 643.- Sk

2008
1 782
1494
3 724 834,- Sk

2009
369
107
110 460,2 €

4.2.3 Spracovanie kniţničného fondu
Kniţničný fond, t. j. knihy a všetky periodické aj neperiodické dokumenty vrátane dokumentov
EDC, OECD a EBOR, sa spracovával v kniţničnom systéme DAIMON podľa medzinárodných
štandardov, angloamerických katalogizačných pravidiel AACR2, vo výmennom formáte UNIMARC.
K 31. 12. 2009 elektronický generálny katalóg CVTI SR (OPAC) obsahoval 161 031 záznamov
(popisných jednotiek) o dokumentoch. V roku 2009 bola ukončená úplná retrokatalogizácia
kniţného fondu, celkom sa v sledovanom období zapísalo 52 842 záznamov.
V oblasti vecnej katalogizácie sa v sledovanom období spracovalo 3 912 k. j. dokumentov (z toho
79 dokumentov na CD), z toho 2 856 kníh, 41 titulov periodík, 1 015 firemných dokumentov.
V oblasti mennej katalogizácie sa spracovalo 6 611 k. j. dokumentov (z toho 90 dokumentov na
CD), z toho 3 269 kníh, 2 327 zviazaných periodík, 1 015 firemných dokumentov. Do bázy
centrálnej evidencie zahraničných kníh CEZL, ktorú buduje Univerzitná kniţnica v Bratislave (UKB),
sa zaslalo v sledovanom období 289 záznamov. Pre súborný katalóg periodík, ktorý spravuje tieţ
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UKB, bolo v systéme Virtua online aktualizovaných 856 záznamov o tituloch periodík vo fonde CVTI
SR. Báza periodík (elektronický katalóg periodík) CVTI SR obsahovala ku koncu sledovaného
obdobia 4 073 záznamov profilových a neprofilových periodík.
V roku 2009 sa vykonali odpisy kniţného fondu, a to z prírastkového zoznamu kníh (2 049
záznamov) a z elektronického katalógu (2 049 záznamov).

4.2.4 Správa a ochrana kniţničných fondov
4.2.4.1 Obsahová previerka
V roku 2009 sa pokračovalo v obsahovej previerke kniţničného fondu a na odpísanie bolo
navrhnutých vyše 3 000 k. j. Zamestnanci referátu ochrany fondov v súvislosti s
retrokatalogizáciou kniţničného fondu porovnali v evidenciách a fyzicky overili vyše 93 000
záznamov.

4.2.4.2 Revízia
V kniţničnom fonde v skladoch sa vykonávala priebeţná poriadková kontrola. Skontrolovaných bolo
vyše 60 000 k. j. Súčasne s kontrolou k. j. na účely retrokatalogizácie sa vykonala čiastočná revízia
KF v rozpätí prírastkových čísiel 297 001 – 441 700. Zrevidovaných bolo vyše 63 000 k. j.
Opravených bolo 209 fyzicky poškodených a opotrebovaných k. j.
V súlade s predpismi sa z KF CVTI SR v sledovanom období vyradilo z dôvodu obsahovej
zastaranosti, multiplicity a strát spôsobených pouţívateľmi 3 264 k. j.

4.2.5 Kniţnično-informačné sluţby
K 31. decembru 2009 bolo zaregistrovaných 12 542 pouţívateľov. V hodnotenom období sa
zaregistrovalo 1 620 nových pouţívateľov. V apríli 2009 sa zaviedla registrácia na diaľku pre
pouţívateľov vyuţívajúcich najmä e-zdroje. Z celkového počtu zaregistrovaných pouţívateľov sa
takto zaregistrovalo 289 nových pouţívateľov. V sledovanom období bolo z evidencie pouţívateľov
vyradených 9 404 pasívnych pouţívateľov.
V roku 2009 bolo prostredníctvom prezenčných, absenčných a medzikniţničných výpoţičných
sluţieb spolu bolo zrealizovaných 96 077 výpoţičiek.
Prehľad o jednotlivých formách výpoţičiek poskytujú nasledujúce dve tabuľky:
Tabuľka č. 9 – Absenčné a prezenčné výpoţičky,
Absenčné
Prezenčné
Spolu

2007
64 755
80 866
145 621

2008
46 509
37 426
83 935

2009
48 893
45 374
94 267

Tabuľka č. 10 – Výpoţičky MVS a MMVS
MVS
MMVS
Spolu

2007
583
2 101
2 684

2008
321
961
1 282

2009
431
1 379
1 810

Prístup k fondom sa uskutočňoval prostredníctvom online katalógov systému DAIMON (knihy,
firemná literatúra, periodiká, publikácie EÚ), a to bez ohľadu na lokáciu pouţívateľa, pričom
registrovaní pouţívatelia mali moţnosť online objednávať si dokumenty a získavať aj informácie o
stave svojho pouţívateľského konta.
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Tabuľka č. 11 – Aktívna a pasívna medzikniţničná sluţba

MVS iným kniţniciam
MVS z iných kniţníc
MMVS iným kniţniciam
MMVS z iných kniţníc
Sluţba SUBITO
Spolu

2007
377
18
0
327
0
722

Knihy
2008
176
15
2
150
0
343

2009
253
12
12
1 387
447
2 024

2007
151
37
3
1 455
316
1 962

Periodiká
2008
130
0
0
234
575
939

2009
166
0
0
282
885
1 333

Tabuľka č. 12 – Štatistika MMVS z iných kniţníc
Štát
Nemecko
Holandsko
Švédsko
Švajčiarsko
Fínsko
Veľká Británia
Nórsko
Rakúsko
Rusko
Dánsko
Taliansko
Poľsko
Francúzsko
Maďarsko
Portugalsko
Austrália
USA
Ukrajina
Česká republika
Ostatné (Slovinsko,
Chorvátsko, Litva atď.)

počet dokumentov
2007
2008
1 741
576
12
53
11
8
53
102
3
2
57
52
5
3
55
51
11
2
0
2
0
2
2
4
14
11
0
0
53
0
0
2
0
61
2
0
0
24
0
4

2009
918
89
7
123
2
31
4
62
0
1
6
0
3
0
0
0
72
0
32
17

Pouţívatelia CVTI SR mali moţnosť 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 2009 zadaných 61 423 vyhľadávacích poţiadaviek.
Najviac vstupov (3 268) vykazuje sluţba ScienceDirect, EBSCO (2 889), SCOPUS (2 394). Najviac
vyhľadávacích poţiadaviek vykazuje EBSCO – 25 647, SCOPUS – 9 544 a ISI Web of Knowledge –
7 998.
Prehľad o počte návštevníkov jednotlivých študovní a verejných internetových pracovísk v roku
2009 uvádzajú nasledujúce tabuľky:
Tabuľka č. 13 – Počet návštevníkov študovní
všeobecnej študovne
študovne periodík
študovne noriem, patentov, fir. lit.
študovne dokumentov OECD + EBOR
študovne dokumentov EÚ
Počet návštevníkov študovní spolu

2007
2008
2009
14 298
3 173
4 276
6 631
2 983
4 216
999
573
1 038
43
81
100
119
35
82
22 090
6 845
9 712
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Tabuľka č. 14 – Návštevnosť verejných internetových pracovísk
všeobecná študovňa
študovňa periodík
študovňa OPOI
Počet pouţívateľov spolu

2007
9 891
2 542
1 353
13 786

2008
658
1 411
154
2 223

2009
676
1 806
419
2 901

Ako vidno z tabuliek, počet návštevníkov študovní po presťahovaní sa inštitúcie do novej budovy
v decembri 2007 podstatne klesol, čo bol priamy dôsledok situovania kniţnice mimo vysokých škôl,
pretoţe najväčší počet pouţívateľov sluţieb v CVTI SR tvorili práve vysokoškoláci STU. Je
chvályhodné, ţe po roku regresie sa počet pouţívateľov vďaka propagácii najnovších kniţničnoinformačných sluţieb (vzdialený prístup k EIZ, wifi pripojenie, internetové stanice) postupne
zvyšuje.
Konzultačné sluţby poskytli za sledované obdobie pouţívateľom 8 527 odborných konzultácií. Pre
pouţívateľov sa vyhotovilo vo výpoţičnej sluţbe 69 646 strán kópií článkov z periodík a častí
dokumentov v súlade s autorským zákonom. Záujem o xerokópie, najmä xerokópie periodík,
výrazne klesá. Pouţívatelia čoraz viac vyuţívajú moţnosť skenovania a zasielania kópií e-mailom
alebo vyhotovovania kópií vlastnými digitálnymi zariadeniami.

4.2.5.1 Elektronické dodávanie dokumentov
Na úseku sluţby elektronického dodávania dokumentov sa uţ tradične vyuţívala zahraničná sluţba
SUBITO Library Service, prostredníctvom ktorej sa vybavilo 885 objednávok na kópie článkov v
rozsahu 7 207 strán. Z iných zdrojov bolo vybavených 34 objednávok v rozsahu 210 strán. Z
elektronických zdrojov v portfóliu CVTI SR, pri ktorých licenčné podmienky dovoľujú poskytovanie
kópií prostredníctvom medzikniţničných sluţieb, bolo vybavených 216 objednávok v rozsahu 1 847
strán. Z printových periodík vo fonde CVTI SR bolo na základe 148 objednávok vyhotovených a
elektronicky zaslaných 906 strán kópií článkov.

4.2.5.2 Informačné a rešeršné sluţby
Tabuľka č. 15 – Prehľad spracovaných rešerší k 31. 12. 2009
Zdroj
Klasické rešerše
Internetové zdroje a databázy
Databázy via internet
Spolu

2009
35
139
134
308

Ťaţisko rešeršných sluţieb spočívalo v spracovávaní jednorazových rešerší podľa poţiadaviek
pouţívateľov s vyuţitím online databáz a informačných zdrojov prístupných v prostredí internetu.
Pri spracovávaní rešerší sa vyuţívali nasledujúce zdroje3:
 internetové databázy a informačné zdroje a sluţby vrátane 16 databázových kolekcií projektu
NISPEZ (Príloha č. 2 Zoznam licencovaných EIZ sprístupňovaných CVTI SR v roku 2009),
 vybrané voľne dostupné informačné zdroje korešpondujúce s tematickým profilom CVTI SR,
zahrnuté v budovanom navigačnom systéme SciTech navigátor.
Zavedenie technológie vzdialeného prístupu do licencovaných EIZ umoţňuje registrovaným
pouţívateľom ich efektívnejšie vyuţívanie. Porovnateľný efekt poskytuje aj nová sluţba ScholarSFX
vyhľadávača GoogleScholar, keď pouţívatelia môţu z výsledkov vyhľadávania priamo vstupovať do
plných textov článkov z licencovaných periodík, čo značne zvyšuje pouţívateľský komfort.
3

V CVTI SR sa v prípade potreby vyuţívajú na spracovanie rešerší aj EIZ na CD/DVD (Príloha č. 1 Patentové databázy na nosičoch CDROM/DVD dostupné v CVTI SR).
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Štatistické údaje svedčia o tom, ţe zavedenie vzdialeného prístupu bol veľmi pozitívny krok
smerom k pouţívateľom. Pouţívatelia majú váţny záujem o štúdium odborných informácií, ale z
časových dôvodov volia radšej prístup zo svojho pracoviska alebo z domu. Pozitívne referencie sú
aj od registrovaných pouţívateľov, ktorí často cestujú do zahraničia, a od študentov študujúcich na
zahraničných univerzitách.
Informácie o informačných zdrojoch z oblasti vedy, techniky boli priebeţne zverejňované aj na
infoBlogu CVTI SR a zároveň distribuované aj prostredníctvom príslušných RSS kanálov.
V sledovanom období zo strany pouţívateľov pretrvával záujem o odborné konzultácie a o
poradenstvo týkajúce sa efektívnych vyhľadávacích metód a práce s e-zdrojmi prostredníctvom
vzdialeného prístupu.
Informácie o sluţbách CVTI SR, kniţničnom fonde, informačných zdrojoch, vyhľadávacích
postupoch a kontaktoch boli sprístupňované aj prostredníctvom elektronických referenčných
sluţieb Opýtajte sa a Čo chcem vedieť o Európskej únii.

4.2.5.3 Európske dokumentačné centrum
Aktivity EDC sa orientovali hlavne na získavanie, uchovávanie a sprístupňovanie publikácií a ďalších
informačných zdrojov z oblasti európskej integrácie a na aktívnu spoluprácu s pouţívateľmi.
V záujme toho EDC v CVTI SR spolu s tromi ďalšími EDC na Slovensku zorganizovalo informačný
seminár Európska únia pre všetkých, ktorý sa konal v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
Do fondu EDC v roku 2009 pribudlo 233 monografií (celkom je vo fonde 2 453 monografií a 109
titulov periodík). Online katalóg fondu EDC obsahoval k 31. decembru 2009 2 919 záznamov.
Pouţívateľom je k dispozícii na webovom sídle CVTI SR a na portáli Euro:i:portál (EIP), ktorý
naďalej umoţňoval pouţívateľom internetu efektívny prístup do najvýznamnejších internetových
informačných zdrojov o EÚ, k e-referenčnej sluţbe „Čo chcem vedieť o Európskej únii“ a
navigačnému nástroju Euronavigátor.
V rámci EDC bolo v roku 2009 82 pouţívateľom poskytnutých 177 prezenčných výpoţičiek.
Záujemcom o problematiku EÚ bolo poskytnutých 928 faktografických informácií, z toho v rámci
konzultačnej sluţby 340 informácií.
K 31. decembru 2009 rozsah webového sídla EURO:ï:portál činil viac ako 21 MB a počet externých
vstupov na jeho stránky dosiahol číslo 286 904.

4.2.5.4 Depozitná kniţnica OECD a EBOR
Činnosť depozitnej kniţnice OECD spočívala v získavaní, spracovávaní, sprístupňovaní a budovaní
fondu dokumentov OECD. V sledovanom období bolo získaných 168 nových dokumentov.
Depozitná kniţnica Európskej banky pre obnovu a rozvoj (DK EBOR) má 29 dokumentov.
Online katalógy dokumentov OECD a EBOR a licencovaná online databáza Source OECD-OECD
iLibrary sú dostupné pre registrovaných pouţívateľov z webovej stránky CVTI SR.

4.2.5.5 Stredisko patentových informácií
Stredisko patentových informácií – PATLIB (PATent LIBraries) – dostáva ako súčasť siete stredísk
EPÚ (Európsky patentový úrad) zadarmo 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
moţnostiach priemyselnoprávnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a
dizajnov v SR.
V sledovanom období poskytovalo stredisko informačné sluţby v oblasti patentových, známkových
a ostatných priemyselnoprávnych informácií z dostupných fondov a z prostredia internetu.
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Priebeţne sa mapovali a vyhodnocovali patentové informačné zdroje a databázy z prostredia
internetu a aktualizovali sa webové stránky.

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

4.2.6 Prevádzka počítačových systémov a sietí
V roku 2009 sa v CVTI SR pouţívalo celkom 201 osobných počítačov a 41 serverov. Váţnejšie
technické poruchy na serveroch či sieťach sa v priebehu roka nevyskytli. Z porúch, ktoré stoja za
zmienku, treba spomenúť výpadok serverov v dôsledku dočasného výpadku elektrickej siete z
dôvodu výpadkov elektrickej energie mimo budovy CVTI SR. Došlo tieţ k poruche na záloţnom
serveri kniţničného systému a opakoval sa problém s hardvérom na mailovom serveri Exchange.
Z 201 počítačov, ktoré boli v prevádzke, bolo 77 prístupných verejnosti, na internet bolo
pripojených 198 počítačov, zamestnanecké počítače pouţívali operačný systém Vista, verejné
počítače, kde bol v roku 2008 operačný systém XP, boli preinštalované na Vistu, súčasne bolo
vyriešené bezpečnostné vybavenie tohto operačného systému. Zároveň sa na vybraný počet
počítačov nainštaloval Microsoft Office 2007 Std, v kaţdej verejnej študovni po 4 kusy, na
vybraných 20 počítačoch pre pouţívateľov bol nainštalovaný nový operačný systém Windows 7. Na
operačný systém Vista sa preinštalovali počítače aj v seminárnej miestnosti, 3 počítače boli úplne
voľné – čitatelia si na ne mohli nainštalovať CD, ktoré boli vo výpoţičnom systéme.
Aktívne sieťové prvky, ktoré boli nainštalované a nakonfigurované v prvej polovici roka, boli
dokonfigurované na základe bezpečnostných kritérií a urobila sa zmena v rýchlosti pripojenia na
SANET, kde sa po výmene a nakonfigurovaní optických prevodníkov prešlo zo 100 Mb na 1 Gb.
V prvej polovici roka 2009 bola testovaná virtualizácia serverov a v druhej polovici roka sa prešlo
na jej ostrú prevádzku. Vo virtuálnom reţime fungujú webové sluţby, záloţné a cvičné servery.
Na informačných paneloch sa aktuálne menili dáta podľa poţiadaviek jednotlivých odborov.
Jednotný autentifikačný systém (JAS) v sebe spája kontrolné body na báze čipových kariet,
kontroluje vstupy a pohyb po budove, výpoţičný systém, dochádzkový systém, bezpečnostný
systém, multifunkčné samoobsluţné zariadenia. Tento systém je najviac inovovaným systémom v
CVTI SR z dôvodu zmien a moţností v kreditovom systéme a umoţnenia dolaďovania všetkých
systémov, ktoré sú ním obsluhované a zároveň je najzloţitejší na koordináciu a odstránenie porúch
z dôvodu veľkého mnoţstva firiem, ktoré na ňom participujú.
Zabudované multifunkčné samoobsluţné zariadenia prešli v roku 2009 na čipový platobný systém.
Systém pre práce a mzdy – PAM a systém pre personalistiku – PER boli prepojené na dochádzkový
systém.
V CVTI SR sa vyuţíva nasledujúci legálny softvér: Windows 7, Vista, XP, Office 2007, NOD,
Windows 2003/2008 server. Niektorí zamestnanci z odboru informačných technológií absolvovali v
roku 2009 certifikované školenia Microsoftu. Plánuje sa aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov v
oblasti informačných technológií.
Z dôvodu dokončenia prác na systéme OCS (komunikačný systém) sa zmenil poštový server z
Linuxu na Exchange. V nadväznosti na to sa vymenila aj telefónna ústredňa a telefónne prístroje
zamestnancov CVTI SR.
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Počas roka sa začal testovať nový kniţničný systém DAWINCI od firmy SVOP, spol. s r. o., pretoţe
firma Sefira ukončila podporu doterajšieho systému DAIMON.
Prebytočnú výpočtovú techniku CVTI SR darovalo počas roka detským domovom a školám.
Počet externých vstupov na stránky CVTI SR k 31. decembru 2009 dosiahol 318 058 vstupov a
rozsah webového sídla sa priblíţil k číslu 89 MB.

4.2.7 Vzťahy s verejnosťou
Sledované obdobie predstavuje druhý rok po presťahovaní sa CVTI SR do novej budovy
a následnej reorganizácii CVTI SR, pričom vyvstala naliehavá potreba cielene propagovať nové
činnosti inštitúcie a informovať pouţívateľskú verejnosť o nových sluţbách a poslaní CVTI SR. Z
toho vyplynula nutnosť pripraviť novú webovú stránku, ktorá by pohotovo a rýchlo komunikovala
so všetkými pouţívateľmi a zároveň by poskytovala vyčerpávajúce informácie o inštitúcii, všetkých
jej súčasných činnostiach a sluţbách. V roku 2009 sa pracovalo na jej obsahovom a grafickom
stvárnení a v čo nakratšom čase by sa mala dokončiť jej technická realizácia.
S účinnosťou od marca 2009 bola podpísaná zmluva s firmou Jamelson group, s. r. o., o
poskytovaní PR sluţieb. Tieto sluţby umoţnili spropagovať podujatia organizované CVTI SR i
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a zefektívniť pravidelnú
komunikáciu s médiami. V záujme čo najväčšej propagácie činnosti celej CVTI SR bolo
v sledovanom období uskutočnených viacero akcií a podujatí (Príloha č. 3 Prehľad akcií a podujatí

konaných v CVTI SR v roku 2009).

Okrem toho sa vybrané činnosti a služby CVTI SR propagovali aj ďalšími formami:
 informovaním o aktualitách a nových publikáciách vo fonde a o ďalších informačných zdrojoch
či zmenách sluţieb na webovej stránke CVTI SR a na infoBlogu CVTI SR;
 vydávaním celoslovenského odborného periodika ITlib. Informačné technológie a kniţnice,
ktorý pravidelne informuje aj o novinkách a akciách konaných v CVTI SR;
 prácou útvaru NCP VaT v rámci CVTI SR ako podporného nástroja v oblasti popularizácie vedy
a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom k zahraničiu;
 propagovaním noviniek SciTech navigátora a bezplatných plnotextových e-periodík dostupných
na internete;
 aktualizáciou portálu InfoLib;
 vydávaním elektronického informačného periodika e-Monitor určeného pre odbornú a
podnikateľskú verejnosť, zameraného na otázky technickej normalizácie a duševného
vlastníctva a na informovanie o publikáciách a podujatiach OECD;
 pravidelným sprístupňovaním informácií o nových publikáciách vo fonde EDC a dianí v EÚ
prostredníctvom informačného portálu Euro:i:portál a jeho RSS sluţby;
 vystavovaním informačných broţúr a letákov vydávaných inštitúciami EÚ o aktivitách z oblastí
európskej integrácie;
 elektronickou referenčnou sluţbou „Čo chcem vedieť o EÚ“ a „Opýtajte sa“;
 propagovaním produktov vydavateľstva EÚ na kniţnom veľtrhu Bibliotéka 2009;
 exkurziami pre študentov stredných a vysokých škôl s cieľom podať prehľad o fondoch a
sluţbách CVTI SR – spolu 25 exkurzií pre 1 402 študentov;
 exkurziami pre knihovníkov zo slovenských a českých i iných zahraničných kniţníc s cieľom
ukázať im novú budovu a umiestnenie sluţieb i zamestnancov CVTI SR v nových podmienkach
– spolu 9 exkurzií s osobnou a elektronickou prezentáciou pre 111 účastníkov;
 prevádzkovou praxou pre študentov ŠKIŠ a KKIV FF UK a na poţiadanie aj z iných škôl;
 publikovaním v odborných periodikách a prednesením príspevkov na odborných slovenských
i českých akciách (Príloha č. 4 Publikačná činnosť zamestnancov CVTI SR v roku 2009; Príloha

č. 5 Prednášateľská činnosť zamestnancov CVTI SR v roku 2009);

 prehľadom aktivít CVTI SR za rok 2009 v médiách od spoločnosti STORIN (Príloha č. 6 Výber

z databázy STORIN o CVTI SR za rok 2009);

 informovaním na webových stránkach iných inštitúcií.
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4.2.7.1 Metodická činnosť
Štatistické výkazy fungujúcich technických kniţníc a informačných stredísk SR za rok 2008 boli
sumárne spracované do Ročného výkazu o kniţnici za rok 2008 – KULT (MK SR) 10-01 pre
Slovenskú národnú kniţnicu a Ministerstvo kultúry SR. Na webovej stránke CVTI SR bola zo
štatistického zisťovania v roku 2009 spracovaná správa „Prieskum stavu a činnosti technických
kniţníc a informačných stredísk za rok 2008“.
Ďalej sa pripravil štatistický výkaz o činnosti CVTI SR za rok 2008 pre SNK a MK SR.
Pre MK SR bol tieţ vypracovaný „Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008“, pre SNK
„Ročný výkaz o periodických publikáciách za rok 2008“. Pre Ústav informácií a prognóz v školstve
sa vyhotovil výkaz o činnosti CVTI SR za rok 2008, ako aj výkaz o ďalšom vzdelávaní.
Pre knihovnícke inštitúcie v Čechách bol vyplnený a odoslaný dotazník, ktorý slúţil ako podklad na
dopracovanie dizertačnej práce Modely řízení a moţnosti vícezdrojového financování kultury ve
vybraných oborech kultury (katedra Veřejné správy na VŠB-TU, Ekf). Pre potreby Slovenskej
národnej kniţnice v Martine bol vyplnený rozsiahly dotazník o vyuţívaní medzinárodných noriem a
štandardov pri katalogizačnom spracovávaní kniţničného fondu.

4.2.7.2 Vzdelávanie kniţničných a informačných pracovníkov
V sledovanom období sa v rámci ďalšieho vzdelávania kniţničných a informačných pracovníkov
zrealizovalo spolu 31 vzdelávacích akcií, ktorých sa zúčastnilo 1 248 účastníkov. Okrem toho
odbornú prax absolvovali 5 študenti (3 z KKIV FiF UK a 2 zo Školy knihovníckych a informačných
štúdií v Bratislave).
Pre veľký záujem o akreditovaný rekvalifikačný kurz pre pracovníkov kniţníc bez knihovníckeho
vzdelania s názvom Knihovnícke odborné minimum (KOM)4 sa kurz v roku 2009 uskutočnil dvakrát
– na jar a na jeseň. Spolu ho navštevovalo 38 účastníkov. Obsahovú náplň kurzu, podobne ako v
predošlých rokoch, pripravili a prednášali najmä odborní zamestnanci CVTI SR. Po napísaní
odbornej práce a komisionálnych skúškach získalo osvedčenia o absolvovaní KOM 37 frekventantov
z kniţníc celého Slovenska.
Referát vzdelávania pripravil aj 6 odborných seminárov, aktívne sa podieľal na príprave konferencií
a školení v CVTI SR, zabezpečoval prezentácie databázových firiem súvisiace s realizáciou projektu
NISPEZ.
CVTI SR obnovilo v roku 2009 konanie informačných seminárov pre zamestnancov CVTI SR a
externých záujemcov s informáciami z navštívených domácich i zahraničných akcií. Počas roka sa
ich konalo 15 a navštívilo ich 597 účastníkov.

4.2.7.3 Edičná činnosť
V hodnotenom období boli redakčne spracované a vydané tieto časopisy:
• ITlib. Informačné technológie a kniţnice – 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)
Okrem toho boli vydané 3 neperiodické publikácie:
1. Kolektív: Čítanie mládeţe v Bratislavskom kraji : Interpretácia výsledkov výskumu. Bratislava :
CVTI SR, 2009. 108 s. ISBN 978-80-89354-03-0 (broţ.)
2. Kolektív: Informačné systémy o vede v Európskej únii : štandardizácia a kompatibilita : Zborník
z medzinárodnej konferencie. CVTI SR, Bratislava 23. 4. 2009. Bratislava : CVTI SR, 2009. 60 s.
ISBN 978-80-89354-02-3;
4

CVTI SR po vypršaní platnosti akreditácie vzdelávacej aktivity Knihovnícke odborné minimum dňa 15. 7. 2009 podalo na MŠ SR
ţiadosť o obnovenie jej akreditácie. Akreditácia bola dňa 21. 9. 2009 schválená na ďalších 5 rokov v rozsahu 75 hodín pod číslom
0484/2009454/1.
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3. Kucka, Ľubomír – Stuchlík, Stanislav – Turňa, Ján: Príručka písania patentovej prihlášky vo
vedách o ţivej prírode a biotechnológiách. Bratislava : CVTI SR, 2009. 96 s. ISBN 978-80-8935401-6.
V rámci edičnej činnosti boli počas celého roka spracovávané všetky interné propagačné materiály
(letáky, broţúry, cenníky, pozvánky, bannery, vizitky atď.).

4.2.7.4 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. V júni vyšiel v SÚTN preklad normy ISO STN 2789 Medzinárodná
kniţničná štatistika.

4.2.7.5 Činnosť obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie
V roku 2009 činnosť obchodnej kancelárie vydavateľstva EÚ naďalej pokračovala v súlade so
zmluvou platnou od 1. januára 2005 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 produktov vydavateľskej činnosti
Úradu pre publikácie. Po tom, čo v roku 2008 Úrad pre publikácie vypovedal zmluvu s druhou
obchodnou kanceláriou v SR, stala sa obchodná kancelária Úradu pre publikácie v CVTI SR
opätovne jedinou na území Slovenskej republiky.
V priebehu roku 2009 Úrad pre publikácie prijal rozhodnutie umoţniť svojim klientom od 1.
novembra 2009 nákup monografií cez e-kníhkupectvo EU Bookshop bez účasti siete svojich
obchodných kancelárií. Na základe tohto rozhodnutia bol fond vydavateľských vzoriek 3 969 k. j. z
obchodnej kancelárie v CVTI SR preradený do kniţničného fondu CVTI SR. Nákup časopisov podľa
Dodatku č. 3 k Zmluve medzi CVTI SR a Úradom pre publikácie, platnej od 1. januára 2005,
pokračoval bez zmeny, t. j. aj cez obchodnú kanceláriu v CVTI SR.
Celkový obrat za rok 2009 v obchodnej kancelárii Úradu pre publikácie v CVTI SR predstavoval 61
858,03 eur.

4.2.8 Spolupráca
- V rámci svojej činnosti CVTI SR spolupracuje so Slovenskou národnou kniţnicou v Martine,
Univerzitnou kniţnicou v Bratislave a Ústrednou kniţnicou SAV v Bratislave, so všetkými
akademickými kniţnicami verejných vysokých škôl, so Slovenskou akadémiou vied,
s profesijnými zdruţeniami Slovenská asociácia kniţníc a Spolok slovenských knihovníkov,
s odbornou inštitúciou Slovenský ústav technickej normalizácie a Komisiou pre sluţby Národnej

kniţnice 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
kniţnica v sledovanom období zabezpečovala priebeţnú aktualizáciu záznamov o licencovaných
plnotextových e-periodikách.

CVTI SR bolo v roku 2009 členom týchto kniţničných a informačných organizácií a zdruţení:








LIBER – Ligue des Bibliothéques Européenes de Recherche,
IATUL – International Association of Technological University Libraries,
SAK – Slovenská asociácia kniţníc,
SSK – Spolok slovenských knihovníkov,
SANET – Zdruţenie pouţívateľov slovenskej akademickej dátovej siete,
EuroCRIS – Zdruţenie podporujúce informačné systémy vo vede a výskume,
Pro Scientia – Zdruţenie informačných špecialistov na podporu vedy
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4.3 Kontrolná činnosť za rok 2009

4.3.1 Kontrolná činnosť vykonaná vonkajšími kontrolnými orgánmi
V sledovanom období v dňoch 2. – 12. novembra 2009 Ministerstvo školstva SR (sekcia európskych
záleţitostí a sekcia ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ) overili na mieste projekty ITMS
26220220001, 26240220001, 26210120001, 26230120001 financované z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Ide o projekty:
a) Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom;
b) Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj

4.3.2 Kontrolná činnosť vykonaná vo vlastnej organizácii
V roku 2009 vnútorná kontrola CVTI SR v zmysle plánu kontrolnej činnosti vykonala tieto kontroly:





Interná kontrola evidencie uzavretých zmlúv
Interná kontrola výpoţičného systému kniţničných dokumentov
Následná interná finančná kontrola
Kontrola verejného obstarávania

Celkový počet vykonaných interných kontrol: 4, z toho jedna kontrola vykonaná podľa zákona č.
502/2001 Z. z. a tri podľa zákona č. 10/1996 Z. z.

4.3.3 Vybavovanie petícií a sťaţností
V roku 2009 v CVTI SR nebola podaná ţiadna petícia ani sťaţnosť.
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Rozbor finančného hospodárenia za rok 2009 z pohľadu výdavkov organizácie
Ministerstvo školstva SR listom zn. CD-2009-17964 / 134-1:05 zo dňa 22. 1. 2009 určilo pre
CVTI SR záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2009, a to na beţné výdavky (600) 2 252 407 € a
kapitálové výdavky (700) 99 582 €, v programovej štruktúre program 06K – Národný program
rozvoja vedy a techniky, podprogram 06K12 – Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a
technickej politiky, funkčná klasifikácia 01.3.3. Iné všeobecné sluţby.

5.1.1 Rozpočtové opatrenia na beţné výdavky (600)
V priebehu sledovaného obdobia k 31. 12. 2009 boli vykonané nasledujúce rozpočtové
opatrenia Ministerstva školstva SR:
- CD-2009-22173 /11952-3:05 z 31. 3. 2009 – zníţenie beţných výdavkov o 72 222 €; tieto
finančné prostriedky sú viazané v súlade s uznesením vlády SR č. 93 z 28. 1. 2009 z dôvodu
naliehavosti zabezpečenia rozpočtových zdrojov na elimináciu hospodárskej krízy v roku 2009;
- CD-2009-22878 / 14303-3:05 zo 16. 4. 2009 – zvýšenie beţných výdavkov o 200 000 €; tieto
výdavky sú účelovo určené na zabezpečenie financovania antiplagiátorského softvéru;
- CD-2009-22159 / 8894-2:05 z 5. 5. 2009 – zvýšenie beţných výdavkov o 166 000 €; tieto
výdavky sú účelovo určené na rozšírenie aktivít NCP VaT;
- CD-2009-30713/300009-2:05 – zníţenie výdavkov na beţné výdavky vo výške 15 256,98 €; tieto
sú viazané v súlade s uznesením vlády SR č. 460 zo 17. 6. 2009;
- CD-2009-34137/34922-1:05 – zníţenie výdavkov na beţné výdavky o 200 000 €.
Po všetkých rozpočtových opatreniach predstavoval upravený rozpočet na beţné výdavky výšku
2 330 928 €.

5.1.1.1 Čerpanie príspevku na prevádzku zo štátneho rozpočtu – beţné výdavky
Čerpanie prostriedkov z rozpočtových zdrojov na beţné výdavky k 31. 12. 2009 predstavuje sumu
2 194 312 €, čo je 78,84 % plnenie k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky na
beţné výdavky za rok 2009 budú pouţité zmysle zákona č. 523/2004 o o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v účinnom znení do 31. 3. 2010.
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj začalo CVTI SR s realizáciou národného projektu
Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktorý je financovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Strategickým cieľom projektu je vybudovanie
komplexného Dátového centra pre výskum a vývoj (DC VaV) tak, aby uchovávalo a spracúvalo
komplexné informácie potrebné pre vedeckú výskumno-vývojovú základňu na Slovensku
s poskytovaním sluţieb aplikačnej podpory. Finančné prostriedky sú rozpočtované v programovej
štruktúre 0AE0101 (zdroj 13S1, 13S2), čerpanie predstavuje na beţných výdavkoch 6 178 €,
v programovej štruktúre 0AE0102 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie 6 029 €.
V rámci realizácie národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj (NISPEZ)
zabezpečoval celoročný prístup práv k databázovým kolekciám. Finančné prostriedky sú
rozpočtované v programovej štruktúre 0AE0202 (zdroj 11S1), čerpanie na beţných výdavkoch
predstavuje 8 793 €, v programovej štruktúre 0AE0202 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie
2 344 270 €, v programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 11S1) predstavuje čerpanie 8 565 € a v
programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 13S1, 13S2) predstavuje čerpanie 2 292 135 €.
Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy
Schválený rozpočet v kategórii ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV
predstavuje sumu 716 956,00 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na sumu
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794 747,00 €. Úprava bola realizovaná presunom finančných prostriedkov z tovarov a sluţieb
(ekonomická klasifikácia 630) na mzdy, platy (ekonomická klasifikácia 610). Čerpanie k 31. 12.
2009 predstavuje 713 094,98 €, čo je 89,72 % plnenie k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané
mzdové prostriedky vo výške 81 652,02 € predstavujú mzdy za mesiac december, vyplatené
v januári 2010.
Čerpanie mzdových prostriedkov v ďalších programových štruktúrach je takéto:
Program
Program
Program
Program
Program
Program

0AE0101
0AE0102
0AE0202
0AE0202
0AE0204
0AE0204

(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj

13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 3 506 €.
13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 3 405 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 4 013 €.
13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 24 022 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 3 891 €
13S1,13S2) predstavuje čerpanie vo výške 23 593 €.

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Príspevok zamestnávateľa do poisťovní
V kategórii ekonomickej klasifikácie 620 – Poistené a príspevok zamestnávateľa do poisťovní bol
schválený rozpočet 250 575,91 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 268 395,00 €,
čerpanie predstavuje 239 968,58 €, čo je 89,41 % plnenie k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané
prostriedky vo výške 28 426,42 € predstavujú príspevok zamestnávateľa za mesiac december,
vyplatený v januári 2010.
Čerpanie výdavkov v ďalších programových štruktúrach je takéto:
Program
Program
Program
Program
Program
Program

0AE0101
0AE0102
0AE0202
0AE0202
0AE0204
0AE0204

(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj

13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 1 945 €.
13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 1 897 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 2 147 €.
13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 10 347 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 2 099 €
13S1,13S2) predstavuje čerpanie vo výške 10 173 €.

Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a sluţby
V kategórii ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a sluţby bol schválený rozpočet 1 274 912,77 € a
upravený v zmysle rozpočtových opatrení na 1 262 425,66 €. Čerpanie za sledované obdobie k 31.
12. 2009 z rozpočtových prostriedkov predstavuje sumu 1 235 887,63 €, čo je 97,89 % plnenie k
upravenému rozpočtu. Uhrádzali sa zmluvné platby na energetické média – elektrická energia,
plyn, para a voda. Zmluvné platby boli hradené podľa reálnej spotreby a na základe fakturácie
dodávateľov. Uhrádzali sa platby za časopisy tuzemské a zahraničné, knihy tuzemské a zahraničné
a iné publikácie. Finančné prostriedky boli ďalej pouţité na nákup spotrebného materiálu –
kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, nákup PHM, špeciálneho materiálu
potrebného na zabezpečenie chodu organizácie. Ďalej v tejto poloţke boli uhradené výdavky na
opravu a udrţiavanie, na cestovné, reprezentáciu a na ostatné sluţby, ako sú nájomné,
telekomunikácie, školenia, semináre, tlačiarenské sluţby, odvoz odpadu. Účelové finančné
prostriedky vo výške 166 000,00 € boli určené na aktivity NCP VaT a boli pouţité v plnej výške.
Nevyčerpane finančné prostriedky vo výške 26 538,03 € boli pouţité v roku 2010 v zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Čerpanie výdavkov v ďalších programových štruktúrach je takéto:
Program
Program
Program
Program
Program
Program

0AE0101
0AE0102
0AE0202
0AE0202
0AE0204
0AE0204

(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj
(zdroj

13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 727 €.
13S1, 13S2 ) predstavuje čerpanie vo výške 727 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 2 633 €.
13S1, 13S2) predstavuje čerpanie vo výške 2 309 902 €.
11S1) predstavuje čerpanie vo výške 2 574 €.
13S1,13S2) predstavuje čerpanie vo výške 2 258 369 €.
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Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţné transfery
V kategórii ekonomickej klasifikácie 640 – Beţné transfery bol schválený rozpočet 9 962,00 €, v
priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 5 360,34 €. Čerpanie za sledované obdobie k 31.
12. 2009 predstavuje sumu 5 360,34 €, čo je 100,00 % plnenie k upravenému rozpočtu. Tieto
finančné prostriedky boli pouţité na členské poplatky, odchodné a náhradu príjmu za
práceneschopnosť.

5.1.2 Rozpočtové opatrenia na kapitálové výdavky (700)
Na základe rozpočtového opatrenia MŠ SR č. CD-2009-34137/34922-1:05 boli kapitálové výdavky
zvýšené o 200 000 € – tieto boli účelovo určené na zabezpečenie financovania antiplagiátorského
softvéru.

5.1.2.1 Čerpanie príspevku zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky
Čerpanie výdavkov kategórie 710
Schválený rozpočet organizácie na kapitálové výdavky predstavuje sumu 99 582,00 € a v zmysle
rozpočtového opatrenia bol upravený na sumu 299 582,00 €. Finančné prostriedky boli určené na
nákup softvéru a licencií (200 000,00 € je účelovo určených obstaranie antiplagiátorského
softvéru) v kategórii 711, na nákup interiéru, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky
v kategórii 713, automobilov v kategórii 714 a prípravnú dokumentáciu k prestavbe pre
digitalizačné pracovisko v kategórii 716.
Čerpanie k 31. 12. 2009 predstavuje sumu 98 417,33 €, čo je 32,86 % plnenie k upravenému
rozpočtu. Rozdiel vo výške 201 164,67 € bude pouţitý v roku 2010 v zmysle zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Kapitálové prostriedky
neboli vyčerpané z dôvodu, ţe do vyhlásenej verejnej súťaţe na antiplagiátorský softvér
nepredloţil ponuku ani jeden uchádzač, zmluva bude uzavretá aţ v roku 2010.
5.2 Rozbor finančného hospodárenia za rok 2009 z pohľadu nákladov, výnosov a
hospodárskeho výsledku

5.2.1. Výnosy
Organizácia dosiahla v sledovanom období celkové výnosy vo výške 8 042 439 €, z toho pouţitie
beţných transferov zo štátneho rozpočtu a na projekt NISPEZ v zmysle novej metodiky účtovania
predstavuje sumu 6 503 327 €, výnosy z pouţitia kapitálových transferov 1 250 328 €, výnosy
z beţných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 12 337 €, výnosy
z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 794 €, výnosy zo
zúčtovania zákonných rezerv vo výške 35 545 €, finančné výnosy ( kurzové zisky) 354 € a vlastné
výnosy predstavujú sumu 104 712 €.
Výška vlastných výnosov je ovplyvnená činnosťou Obchodnej kancelárie Úradu pre publikácie EÚ,
edičnou činnosťou, reprografie, výpoţičiek, nájomného.

5.2.2. Náklady
Skutočné náklady k 31. 12. 2009 predstavujú výšku 6 683 723 €, čo je 90,72 % plnenie k
schválenému a upravenému rozpočtu nákladov vo výške 7 367 041 €.
Plnenie v jednotlivých účtovných skupinách:

Účtovná skupina 50 – Spotrebované nákupy
Organizácia rozpočtovala na rok 2009 spotrebované nákupy vo výške 506 191 €, v priebehu
sledovaného obdobia bol upravený na sumu 500 000 €.
Čerpanie k 31. 12. 2009 predstavuje 367 750 €, čo je 73,55 % vzhľadom na upravené náklady, z
toho na spotrebný materiál (501) 206 680 €, čo je 73,81 %, v tejto poloţke boli hradené platby za
materiál potrebný na zabezpečenie činnosti organizácie a doplňovanie kniţničného fondu, na

26

energie (502) 161 070 €, čo predstavuje čerpanie 73,21 % vzhľadom na upravené náklady, v tejto
poloţke boli uhrádzané zmluvne platby na energetické média (elektrická energia, plyn, voda) podľa
reálnej spotreby a fakturácie od dodávateľov.

Účtovná skupina 51 – Sluţby
Organizácia rozpočtovala na rok 2009 sluţby v čiastke 769 918 €, v priebehu sledovaného obdobia
bol upravený na sumu 3 546 129 €, plnenie za sledované obdobie predstavuje 2 2 926 151 , čo je
82,52 % k upraveným nákladom.
V sledovanom období náklady na opravu a udrţiavanie (511) predstavujú výšku 15 312 €, čo je
76,56 % plnenie k upraveným nákladom, na cestovné (512) predstavujú výšku 18 049 €, čo je
72,20 % plnenie k upraveným nákladom, na reprezentáciu predstavujú výšku 1 129 €, čo je
100,00 % plnenie k upraveným nákladom, a na ostatné sluţby (518 špeciálne sluţby, nájomné,
telekomunikácie, školenia, semináre, tlačiarenské sluţby, odvoz odpadu) predstavujú výšku 2 891
661 €, čo je 82,62 % plnenie k upraveným nákladom. Čerpanie v tejto poloţke je ovplyvnené
realizáciou aktivít a nákupom produktov na základe zmlúv pre národný projekt NISPEZ.

Účtovná skupina 52 – Osobné náklady
Organizácia rozpočtovala na rok 2009 osobné náklady v celkovej výške 1 078 731 €, v priebehu
sledovaného obdobia boli upravené na sumu 1 210 196 €, plnenie predstavuje sumu 1 285 508 €,
čo je 106,22 % k upraveným nákladom.
V sledovanom období náklady na mzdy bez OON predstavujú výšku 889 931 €, čo je 107,38 %
čerpanie nákladov, OON predstavujú výšku 38 998 €, čo je 74,36 % čerpanie nákladov. Náklady
na zákonné poistné predstavujú výšku 305 200 €, čo je 110,20 % čerpanie nákladov, z toho na
zdravotné poistenie 86 875 €, sociálne poistenie 218 325 €. Platba za neplnenie povinného podielu
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím predstavuje čiastku 807 €. Zákonné sociálne
náklady predstavujú výšku 51 379 €, čo je 98,81 % čerpanie nákladov. V tejto poloţke sú zahrnuté
náklady na stravné, tvorba SF a náhrada mzdy za PN.

Účtovná skupina 53 – Dane a poplatky
Organizácia rozpočtovala na rok 2009 finančné prostriedky v celkovej čiastke 36 446 €, v priebehu
sledovaného obdobia boli náklady upravené na 671 000 €, čerpanie v tejto poloţke predstavuje
664 662 €, čo je 99, 95 % čerpanie k upraveným nákladom. Náklady v tejto poloţke predstavujú
daň z nehnuteľnosti, DPH – samozdanenie, súdne poplatky, členské poplatky za účasť v
kniţničných zdruţeniach, diaľničné známky, kolky a kupóny.

Účtovná skupina 54 – Ostatné náklady
Organizácia rozpočtovala na rok 2009 v tejto poloţke finančné prostriedky vo výške 285 €, tieto
boli upravené na 31 €, čerpanie predstavuje 31 € (manká a škody, ostatná prevádzková činnosť),
čo je 100,00 % čerpanie k upraveným nákladom.

Účtovná skupina 55 – Odpisy a zákonné rezervy
Náklady v tejto poloţke k 31. 12. 2009, tvoria odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku, ktoré tvorila organizácia vo výške 1 399 092 € a tvorba zákonných rezerv (nevyčerpané
dovolenky za rok 2009) vo výške 65 782 €.

Účtovná skupina 56 – Finančné náklady
Náklady v tejto poloţke boli rozpočtované na rok 2009 vo výške 3 570 € a v priebehu sledovaného
obdobia upravené na 4 745 €. Čerpanie predstavuje 4 745 €, čo je 100 % plnenie k upraveným
nákladom. Náklady v tejto poloţke predstavujú poistenie automobilov, poistenie ZPC, bankové
poplatky.

5.2.3 Hospodársky výsledok
Organizácia v hodnotenom období dosiahla celkové výnosy vo výške 8 042 439 € a celkové
náklady vo výške 6 683 723 €. Hospodársky výsledok za sledované obdobie predstavuje zisk 1 358
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716 € po odpočtu dani z príjmu vo výške 66 € čistý zisk predstavuje výšku 1 358 650 €.
Hospodársky výsledok 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.
 Príloha č. 7 – Ekonomické ukazovatele finančného plánu

5.3 Pohľadávky a záväzky organizácie

5.3.1 Pohľadávky
V sledovanom období k 31. 12. 2009 CVTI SR vykazuje pohľadávky z obchodného styku do 1 roka
(311) vo výške 5 922 € (ide o vyfakturované dodávky za tovary a sluţby splatné v nasledujúcom
období), pohľadávky voči zamestnancom do 1 roka (335) vo výške 335 € (predstavuje preplatenie
poistnej udalosti na automobil Mazda 6) a iné pohľadávky (378) vo výške 349 € (preplatok došlej
faktúry).
Tabuľka č. 16 – Stav pohľadávok k 31. 12. 2009
DRUH POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Iné pohľadávky
Spolu:

v€
5 922
0
684
6 606

Podľa dĺţky od vzniku
Pohľadávky do 1 roka
Pohľadávky nad 1 rok
Spolu:

6 606
0
6 606

5.3.2 Záväzky
V sledovanom období k 31. 12. 2009 organizácia vykazuje záväzky podľa účtovnej skupiny (321)
do jedného roka vo výške 49 410 €, ide o vyfakturované dodávky za sluţby a tovary, splatné
v nasledujúcom období, záväzky voči zamestnancom (331) vo výške 66 182 €, záväzky voči
orgánom sociálneho a zdravotného poistenia (336) vo výške 38 382 €, záväzky voči daňovému
úradu (342) vo výške 7 784 €, (343) daň z pridanej hodnoty za mesiac december 2009 vo výške
62 €. Záväzky v účtovných skupinách 331, 336, 342 predstavujú mzdové prostriedky, odvody a
daň z príjmu zamestnancov za mesiac december 2009, ktoré boli splatné v mesiaci január 2010.
5.4 Fondy

5.4.1 Bankové výpisy fondových účtov
Tabuľka č. 17 – Bankové výpisy fondových účtov v €
Ukazovateľ
a
Fond reprodukcie (22104)
Rezervný fond
(22106)
Sociálny fond
(22105)

Stav
k 1. 1 .2009
1
38 049
2 707
2 795

Prídel zo
zlepšeného
hospodárskeho
výsledku
2
-

Pouţitie
k 31. 12. 2009

Stav
k 31. 12. 2009

3
10 416

4
0
2 978
1 385

5.4.1.1 Fond reprodukcie
Fond reprodukcie bol zrušený v zmysle novej metodiky účtovania podľa Opatrenia MF SR z 8.
augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej
osnovy pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
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5.4.1.2 Rezervný fond
Rezervný fond bol upravený o vrátené mylné platby z roku 2008.

5.4.1.3 Sociálny fond
Sociálny fond (472) bol v sledovanom období tvorený zákonným príspevkom v zmysle platnej
Kolektívnen zmluvy (KZ) na rok 2008 a 2009 z hrubých miezd zamestnancov organizácie v čiastke
9 785 €. Pouţitie sociálneho fondu predstavuje 10 416 €, z toho príspevok na stravovanie
zamestnancov v zmysle platnej KZ na rok 2008, 2009 vo výške 7 943 €, príspevok na cestovné
1 350 na sociálnu výpomoc 166 €, na športové aktivity 457 € a aktivity na záver roka 500 €.
5.5 Ochrana a správa majetku
Ochrana majetku štátu SR v správe CVTI SR je zabezpečovaná bezpečnostným zariadením
napojeným na bezpečnostnú sluţbu JAZASPOL Bratislava v objektoch na Jozefskej ul. č. 21
nonstop sluţbou SBS v budove na Lamačskej ceste 8/A. Organizácia má poistené všetky sluţobné
motorové vozidlá zákonným poistením (5), 4 aj havarijným poistením v poisťovniach Allianz a
Kooperatíva.
Tabuľka č. 18 – Poistenie majetku
Značka auta

SPZ –auta

Zákonná poistka

Havarijná poistka

Spoluúčasť

Mazda -5

BA 413 UL

127,43

401

5%, min. 66,40 €

Mazda – 6

BA 704 UK

214,96

460,23

5%, min. 66,40 €

Octavia

BA 667 JO

241,11

768,31

5%, min. 66,40 €

Berlingo

BA 207 BI

203,91

0,00

Peugeot Partner

BA 240 SX

118,92

320,78

bez spoluúčasti

Správa majetku v CVTI SR bola realizovaná v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. K 31. 12. 2007 malo CVTI SR pre zabezpečenie
prevádzky v správe majetok v skutočnom fyzickom objeme a v účtovnej hodnote 21 891 880 €
v členení:
Tabuľka č. 19 – Správa majetku v CVTI SR k 31. 12. 2009 v €
Dlhodobo hmotný majetek

20 687 956

Dlhodobo nehmotný majetok

794 437

Krátkodobý hmotný majetok

220 804

Ostatné evidované predmety

1 108 818

Ostatné evidované softvéry

86 332

Spolu :

22 898 347

5.5.1 Prírastky
V sledovanom období boli zakúpené a zaradené do operatívnej evidencie predmety v nadobúdacej
hodnote takto:
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Tabuľka č. 20 – Prírastky k 31. 12. 2009 v €
Dlhodobo hmotný majetok
Dlhodobo nehmotný majetok
Krátkodobý hmotný majetok
Ostatné evidované predmety
Ostatné evidované softvéry
Spolu :

64 192
150 878
2 848
20 884
10 688
249 490

5.5.2 Úbytky
V sledovanom období boli vyradené z účtovnej a operatívnej evidencie predmety v nadobúdacej
hodnote takto:
Tabuľka č. 21 – Úbytky k 31. 12. 2009 v €
Dlhodobo hmotný majetok
Dlhodobo nehmotný majetok
Krátkodobý hmotný majetok
Ostatné evidované predmety
Ostatné evidované sofvéry
Spolu :

531
3
14
21

745
070
075
689
814
571 393

Úbytky v priebehu sledovaného obdobia 2009 vznikli postupným vyraďovaním majetku
organizácie, ktorý bol fyzicky alebo morálne opotrebovaný, resp. nadbytočný:

1. na základe bezodplatného prevodu:
- budova na Drieňovej ulici a rozvod ústredného kúrenia v obstarávacej cene 225 632 €,
zostatková hodnota vyradeného majetku predstavuje 31 559 €, podmienky o prevode dohodnuté
v Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu SR v správe CVTI SR;
- vyradenie nábytku ventilátorov, tarifikátorov, ţalúzií bez zostatkovej hodnoty v obstarávacej cene
54 387 €, podmienky o prevode dohodnuté v Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu SR
v správe CVTI SR;
- vyradenie majetku (nábytku) v operatívnej evidencii vo výške 14 410 €, podmienky o prevode
dohodnuté v Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu SR v správe CVTI SR;

2. na základe kúpno-predajnej zmluvy:

- motorové vozidlo Forman GLX 136 v obstarávacej cene 11 792 € bez zostatkovej hodnoty,
predajná cena dohodnutá v kúpno-predajnej zmluve;

3. na základe darovacích zmlúv:

- výpočtová technika a softvér v obstarávacej cene 221 974 € bez zostatkovej hodnoty
a príslušenstvo k výpočtovej technike v operatívnej evidencii vo výške 6 218 € pre detské domovy
a školy.

5.5.3 Nepouţiteľný a neupotrebiteľný majetok
1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR) dňa 1. 4. 2009
a 5. 8. 2009 zaslalo ţiadosť na MŠ SR o vyjadrenie k ďalšiemu postupu nakladania
s nehnuteľnosťami, a to administratívnej budovy pozostávajúcej z 2 častí, ktoré sa nachádzajú na
Nám. slobody č. 21 a Jozefskej č. 21 v katastrálnom území Bratislava-Staré Mesto a sú v správe
našej organizácie ako trvalo prebytočný majetok štátu, zároveň s určením všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti (na Nám. slobody č. 21, súp. č. 2988, 550 000 €, t. j. 16 569 300 Sk a Jozefskej č.
21, súp. č. 2913 , 214 000 €, t. j. 6 446 964 Sk). Na 23. GPM dňa 15. 12. 2009 bol prerokovaný
materiál: „Ideový zámer na rekonštrukciu a vyuţitie priestorov CVTI SR na Jozefskej ulici
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v Bratislave“, na základe ktorého CVTI SR bude s touto nehnuteľnosťou aj v roku 2010 nakladať
pre potreby celého MŠ SR.
2. CVTI SR v Bratislave vyhlásilo opakovane v roku 2008 v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov osobitné ponukové konanie na predaj
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Jarná, v katastri nehnuteľnosti vedenú na LV č. 203,
katastrálne územie Jarná, na parcele KN-C č. 197/3 – zastavané plochy s výmerou 1 627 m2.
Budova má dve nadzemné podlaţia s celkovým obstavaným priestorom 3 435,25 m3, je
zásobovaná vodou z vlastnej studne so zabudovaným elektrickým čerpadlom, je odkanalizovaná,
pozemok je oplotený. Stavba je riadne udrţiavaná, je všestranne vyuţiteľná (napr. na bytové,
osvetové, zdravotnícke, sociálne, kancelárske a skladovacie účely). Primeraná cena stanovená
znaleckým posudkom je 175 927,77 €, t. j. 5 300 000.- Sk. V roku 2009 CVTI SR ponúklo uvedený
majetok VÚC, po zamietavej odpovedi vykonalo ponukové konanie, na ktoré sa nikto neprihlásil,
následne vyhlásilo osobitné ponukové konanie, z ktorého jeden záujemca ponúkol primeranú cenu,
avšak ani po opakovaných výzvach na podpísanie zmluvy sa nedostavil a následne od svojej
cenovej ponuky odstúpil. Majetok bol opätovne ponúknutý obci aj VÚC. O prebytočný majetok nik
z uvedených neprejavil záujem.
3. Nevyuţívaným priestorom CVTI SR sú aj nebytový priestor s veľkosťou 63,4 m2, pôvodne
určený na prevádzkovanie bufetu/Libressa pre čitateľov a zamestnancov, ktorý sa nachádza na
prízemí v budove na Lamačskej ul. č. 8/A, Bratislava, zapísaný na LV č. 5341, parc. č. 19779/28
a 19779/43-45 ako Kniţnica, ktorého vlastníkom je SR, správcom majetku štátu je CVTI SR. Tento
priestor dočasne neslúţi na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti a rozhodnutím štatutárneho
orgánu správcu bol vyhlásený za dočasne prebytočný majetok štátu. V marci 2009 CVTI SR
vyhlásilo Osobitné ponukové konanie na prenájom „Libressa“. Zmluva o nájme bola zaslaná
v zmysle zákona na MF SR. MF SR neschválilo uvedenú zmluvu z dôvodu nízkej ceny ponúknutej
nájomcom. V októbri 2009 CVTI SR vyhlásilo opakované osobitné ponukové konanie. Záujemca bol
vyzvaný na uzavretie zmluvy, ale následne od svojej ponuky odstúpil.
4. V apríli 2009 CVTI SR zmluvou o bezodplatnom prevode majetku previedlo na Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava administratívnu budovu zapísanú
v k. ú. Ruţinov, obec Bratislava – mestská časť Ruţinov, okres Bratislava II na Drieňovej ul. č. 36
v Bratislave, na LV č 2972, ktorý bol vydaný Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.
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6 PERSONÁLNE OTÁZKY
V CVTI SR bol v roku 2009 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 98
zamestnancov, vo fyzických osobách 104. V priebehu roka 2009 bolo prijatých do pracovného
pomeru 36 zamestnancov. Z CVTI SR za sledované obdobie odišlo 16 zamestnancov. CVTI SR v
sledovanom období zamestnávalo 1 zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, 12
zamestnancov pracovalo na kratší pracovný úväzok.
CVTI SR zamestnáva 56 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, t. j. 53,8 % z celkového
počtu zamestnancov, 40 zamestnancov s úplným stredným vzdelaním, t. j. 38,4 % a 8
zamestnancov so stredným vzdelaním, t. j. 7,8 %.
Tabuľka č. 22 – Počet zamestnancov v r. 2001 – 2009
Rok

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
prepočítaný
vo fyzických osobách

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

125
122
119
119
121
117
108
89
98

128
124
121
128
129
125
110
91
104

Tabuľka č. 23 – Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Stupeň vzdelania

Počet zamestnancov v r. 2009

Základné
SO
ÚSO (knihovnícke)
US + ÚSO (neknihovnícke)
VŠ (knihovnícke)
VŠ (iné)
Spolu

0
8
25
15
23
33
104

6.1 Organizačná štruktúra CVTI SR
1 RIADITEĽ
1.1 Sekretariát riaditeľa

1.1.1 Sekretárka
1.1.2 Referát personálny
1.1.3 Referát právny a kontrolný

1.2 Projektová kancelária
1.3 Kancelária komisie hodnotenia spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja
2 NÁMESTNÍK PRE KOORDINÁCIU A ROZVOJ
2.1 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Oddelenie komunikácie a propagácie
Oddelenie elektronických sluţieb
Oddelenie správy a prevádzky portálu
Oddelenie metodicko-analytické

2.2 Odbor informačných technológií

2.2.1 Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
2.2.2 Oddelenie rozvoja informačných systémov

3 NÁMESTNÍK PRE EKONOMIKU A PREVÁDZKU
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3.1 Odbor ekonomicko-hospodársky

3.1.1 Ekonomické oddelenie
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6

Referát PAM
Pokladňa
Referát zásobovania
Referát účtovníctva
Referát evidencie majetku
Podateľňa a archív

3.1.2 Oddelenie správy budovy

3.1.2.1 Referát autodopravy
3.1.2.2 Referát údrţby
3.1.2.3 Referát BOZP
3.2 Referát knihárskej dielne
4 NÁMESTNÍK PRE KNIŢNIČNO-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 kniţničných fondov

4.2.1 Oddelenie periodických dokumentov
4.2.2 Oddelenie neperiodických dokumentov

4.3 Odbor kniţnično-informačných sluţieb

4.3.1 Oddelenie absenčných výpoţičiek

4.3.1.1 Referát absenčných výpoţičiek
4.3.1.2 Referát ochrany kniţničného fondu

4.3.2 Oddelenie prezenčných a referenčných sluţieb

4.3.2.1 Referát firemných, normalizačných a patentových informácií
4.3.2.2 Európske dokumentačné centrum
4.3.2.3 Referát rešeršných a medzikniţničných sluţieb
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 vyuţiť ich v praxi v súlade s poslaním a úlohami organizácie

(Príloha č. 8 Zahraničné pracovné cesty zamestnancov CVTI SR v roku 2009).

Náklady organizácie za rok 2009 kurzy, školenia a odborné semináre, na ktorých sa zúčastnili
odborní zamestnanci, predstavovali 21 090 €.
CVTI SR v sledovanom období v rámci disponibilných zdrojov vytváralo pracovné podmienky na
zvyšovanie kultúry práce a prostredia. Novoprijatým zamestnancom umoţnil absolvovať primeranú
odbornú prax na získanie praktických skúseností.
6.3 Vývoj v personálnej oblasti
CVTI SR bude v rámci svojich moţností aj naďalej riadiť vzdelávanie zamestnancov s cieľom zvýšiť
alebo prehĺbiť kvalifikáciu ako plánovitý proces, ktorý vychádza z konkrétnych predpokladov a
poţiadaviek na výkon práce a tento proces kaţdoročne 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
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vedomostí a zručností pri vyuţívaní nových informačných technológií, skvalitňovať sociálnu
starostlivosť a pracovné podmienky zamestnancov CVTI SR.
6.4 Zamestnanci a osobné náklady
Tabuľka č. 24 – Zamestnanci a osobné náklady
mer.
jedn.

schvál.
rozpočet
2009

- prepočítaný počet
- fyzické osoby
Osobné náklady
z toho: - mzdové náklady
z t.- mzd. prostr. bez OON
- OON
- zákon.soc.poist. + NÚP
- ost. sociálne náklady

osôb

Priemerná mzda

Sk

P.
č.

Ukazovateľ

1.

Priemerný ev. počet

uprav.
rozpočet
2009

skutoč.
k
31. 12.
2009

%
plnen.
kUR

prek.+
úspo.k UR

108
108
101
101
1 078 731 1 210 196
769 402
881 238
716 956
828 792
52 446
52 446
250 576
276 958
58 753
52 000

89
91
1 285 508
928 929
889 931
38 998
305 200
51 379

96,12
90,10
106,22
105,41
107,38
74,36
110,20
98,81

- 19
- 10
+ 75 312
+ 47 691
+ 61 139
- 13 448
+ 28 242
624

16 181.-

20 496.-

126,67

+ 4 315

zamestnancov

2.

3.

€

16 181.-

OON = ostatné osobné náklady (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
NÚP = Národný úrad práce (fond zamestnanosti)
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7 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Správa o hospodárení za roky 2007, 2008 a 2009

Výnosy
Tabuľka č. 25 – Prehľad o výnosoch za roky 2007, 2008 a 2009
Ukazovateľ

Upravený
Skutočn.
rozpis r. 2007 rozpis r.
(€)
2007 (€)

Upravený
rozpis r.
2008 (€)

Skutočn.
rozpis r.
2008 (€)

Upravený
rozpis r.
2009 (€)

Skutočn.
rozpis r.
2009 (€)

Príspevok na
2 680 309
prevádzku z MŠ SR
Trţby z predaja sluţieb 132 776

2 680 309

2 265 717

2 265 717

2 330 928

2 330 928

277 405

132 776

123 548

142 734

160 020

Úroky
Iné výnosy
Kurzové zisky
Trţby z predaja
majetku
Zdroje celkom

-

-

-

-

-

2 813 085

2 991 339

2 398 493

2 389 265

2 473 663

2 490 948

33 625

-

Náklady
Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách na porovnanie za roky
2007, 2008 a 2009 uvádza nasledujúca tabuľka:
Tabuľka č. 26 – Prehľad o nákladoch na prevádzku v jednotlivých účtovných skupinách
Účt.
sk.

Názov
poloţky

50

Spotr.
1 289 916
nákupy
Sluţby
283 908
Osob.
113 220
náklady
Dane
19 750
Ost. náklady
2 987

51
52
53
54

Upravený
rozpis r.
2007 (€)

55
Odpisy
86 304
56
Fin. náklady
59
Spolu:
1 796 082

Skutočnosť r. Upravený
2007 (€)
rozpis r.
2008 (€)
1 304 455

668 857

334 926
1 095 665
19 717
2 855
246 963

2 704 581

Skutočnosť r. Upravený
2008
rozpis r.
(€)
2009 (€)

Skutočnosť r.
2009
(€)

681 272

500 000

367 750

742 880
1 096 130

734 814
1 096 096

3 546 129
1 210 196

2 926 151
1 285 508

11 949
232

11 850
199

671 000
31

664 662
31

1 434 874
4 745
66
7 367 041

1 434 874
4 745
66
6 683 723

932 749
6 639
3 447 487
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924 982
6 340
631
3 445 553

8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2009
V nadväznosti na rozšírené poslanie a predmet činnosti CVTI SR bol 17. 8. 2009 ministrom MŠ SR
podpísaný nový štatút CVTI SR. Prepracovaný bol v zmysle prijatých vecných priorít definovaných
v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015.
Realizácia národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj (NISPEZ)

pokračovala podľa stanoveného harmonogramu. Bola ukončená 1. etapa ťaţiskovej aktivity
projektu – uzatvorenie zmlúv o zabezpečení prístupových práv k databázovým kolekciám s
dodávateľmi a producentmi týchto databáz. V rámci projektu budú mať pracovníci výskumu a
vývoja prístup k 16 databázovým kolekciám. Súčasne bola spracovaná Koncepcia koordinácie,
hodnotenia a optimalizácie elektronických informačných zdrojov. Začali priebeţné semináre a
školenia k efektívnemu vyuţívaniu sprístupňovaných elektronických informačných zdrojov (EIZ). V
druhom polroku prebehlo verejné obstarávanie na dodávku nadstavbových nástrojov pre
vyhľadávanie a vyuţívanie EIZ, vykonávali sa prípravné práce súvisiace s ich implementáciou a v
decembri 2009 bola podpísaná zmluva s víťaznou firmou. Súčasne pokračovala analýza
dostupnosti slovenských EIZ pre výskum a vývoj. V rámci realizácie 4. špecifického cieľa bola
spracovaná Analytická štúdia o moţnostiach úprav CIP VVI. Dňa 22. apríla 2009 sa uskutočnil
odborný seminár „Výmenný formát CERIF“ a následne 23. apríla 2009 zorganizovalo CVTI SR
medzinárodnú konferenciu „Informačné systémy o vede v EÚ“ na tému Štandardizácia a
kompatibilita. Jej cieľom bolo získanie a výmena skúseností o budovaní informačných systémov o
vede v rámci krajín EÚ.
Dňa 27. novembra 2009 sa v CVTI SR uskutočnil celoslovenský odborný seminár „Brána k
vedeckému poznaniu otvorená“ s cieľom predstaviť pracovníkom výskumu a vývoja jednotlivé
databázové kolekcie sprístupňované v rámci projektu.
V televízii TA3 bolo v rámci relácie Euroškolstvo a výskum odvysielaných šesť relácií informujúcich
o priebeţnej realizácii projektu NISPEZ (13. 1., 17. 2., 9. 6., 29. 9., 3. 11., 1. 12. 2009) a
uverejnené štyri inzeráty o hlavných cieľoch a aktivitách projektu v Hospodárskych novinách v
prílohe KARIÉRA (19. 2., 11. 6., 6. 8., 1. 10. 2009).
Pracovníci projekt NISPEZ prezentovali na odbornom seminári Ako sa nestratiť v oceáne informácií
(SNK Martin, marec 2009), pracovnom seminári pre pracovníkov SAV (máj 2009), medzinárodnom
informatickom sympóziu INFOS 2009 (Stará Lesná, apríl 2009), medzinárodnej konferencii
INFORUM 2009 (Praha, máj 2009), na seminári akademických kniţníc v Ţiline (jún 2009) a na
medzinárodnej konferencii UNINFOS 2009 v Nitre (november 2009).
V časopise ITlib. Informačné technológie a kniţnice č. 1/2009, č. 2/2009, č. 3/2009 a č. 4/2009 a v
Bulletine Slovenskej asociácie kniţníc č. 1/2009 boli uverejnené príspevky propagujúce projekt
NISPEZ, jeho ciele a jednotlivé databázové kolekcie projektu NISPEZ.
Dňa 10. 12. 2009 bol projekt NISPEZ prezentovaný p. Jozefovi Stahlovi, zástupcovi Európskej
komisie – generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, ktorý prejavil záujem o sprístupňovanie
elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj v rámci projektu.
Začala sa realizácia (v júni 2009) národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové
centrum pre výskum a vývoj (DC VaV), o ktorom sme podrobne hovorili v časti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6.
Jeho úlohou je uchovávať a spracúvať komplexné informácie potrebné pre vedeckú výskumnovývojovú základňu na Slovensku s poskytovaním sluţieb aplikačnej podpory. Koncom roka bolo
úspešne ukončené plánované verejné obstaranie a v decembri 2009 podpísaná zmluva s víťaznou
firmou. Ďalšie čiastkové úlohy prebiehali v súlade so stanoveným harmonogramom.
V televízii TA3 boli v rámci relácie Euroškolstvo a výskum odvysielané dve relácie informujúce o
priebeţnej realizácii projektu DC VaV (8. 9., 8. 12. 2009) a uverejnené dva inzeráty o hlavných
cieľoch a aktivitách projektu NISPEZ v Hospodárskych novinách v prílohe KARIÉRA (2. 7. a 10. 12.
2009).
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Dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami médií, ktorého cieľom bolo
informovať o projektoch v CVTI SR realizovaných zo štrukturálnych fondov.
Na riadenie projektov bola na pôde CVTI SR zriadená projektová kancelária.
Takisto moţno konštatovať, ţe NCP VaT rozvinulo viacero zaujímavých aktivít a akcií zameraných
na popularizáciu vedy a techniky (podrobne pozri časť 2.6, 2.6.2 a 2.6.3).
V rámci portálu CIP VVI, ktorý bol na 15. ročníku medzinárodnej konferencie INFORUM 2009
odmenený cenou INFORUM 2009 ako najvýznamnejší slovenský produkt v spojení s elektronickými
informačnými sluţbami, sa rozvíjal popularizačný a nepopularizačný subsystém o nové moduly,
formulovali sa poţiadavky dodávateľovi softvéru na vytvorenie, resp. úpravu častí subsystému
Informačný systém o vede, ako aj mnoţstvo ďalších prác a aktívne sa spolupracovalo s MŠ SR pri
tvorbe legislatívy týkajúcej sa CIP VVI a periodického hodnotenia VaV: Výnos MŠ SR o spôsobe a
postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja a Výnos MŠ SR o

podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o
prevádzkovaní informačného systému MŠ SR o výskume a vývoji.

Na úseku kniţnično-informačnej činnosti (podrobne pozri časť 4) treba privítať, ţe sa okrem
vedeckej a odbornej literatúry získavala aj populárno-náučná, ţe sa doplňovali fondy domácej a
zahraničnej vedeckej a odbornej literatúry, periodických i neperiodických dokumentov vrátane EIZ
a ţe vďaka národnému projektu NISPEZ sa nesmierne obohatilo portfólio EIZ.
Takisto treba oceniť skvalitnenie sprístupňovania EIZ prostredníctvom technológie vzdialeného
prístupu a registrácie na diaľku pre pouţívateľov na vzdialený prístup do EIZ CVTI SR, ako aj
skutočnosť, ţe celý úsek kniţnično-informačnej činnosti vynakladá veľké úsilie na to, aby svojimi
sluţbami a činnosťou vychádzal v ústrety potrebám svojim pouţívateľom.
Okrem e-zdrojov sa sprístupňovali aj tlačené dokumenty z kniţničného fondu (KF). Sprístupňovali
sa knihy, časopisy a CVTI SR ako jediná inštitúcia v Bratislave sprístupňuje aj patenty, normy a
firemnú literatúru. Získavanie a spracovávanie dokumentov v hodnotenom období prebiehalo
plynulo. V júni 2009 bolo rozhodnuté riešiť retrokatalogizáciu efektívnejším spôsobom mimo
kniţnično-informačného systému, čo sa aj do konca roka 2009 podarilo.
Na tomto mieste je priestor na vyjadrenie presvedčenia, ţe inštitúcia ešte má rezervy v práci
smerom k pouţívateľovi a vie o nich. Konkrétne ide o novú webovú stránku, ktorú sa v roku 2009
nepodarilo zrealizovať, ale ktorá by plnšie a kvalitnejšie spolu s najnovšími ITK vymoţenosťami
bola akousi malou výkladnou skriňou CVTI SR, ktorá by pritiahla mnoţstvo nových pouţívateľov
a spokojných „zákazníkov“.
V roku 2009 sa priebeţne aktualizovalo webové sídlo CVTI SR. Na zabezpečenie informovanosti
pouţívateľov o nových sluţbách, fondoch a aktivitách CVTI SR sa vyuţíval okrem iného aj infoBlog
CVTI SR.

♦ Príloha č. 9 Štatistické údaje o vecnom plnení kniţnično-informačnej činnosti CVTI SR za rok
2009
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9 HLAVNÉ SKUPINY POUŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
CVTI SR zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný a rovnoprávny prístup k informáciám šíreným
na rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje informačné potreby a poţiadavky študentov,
vedeckovýskumných pracovníkov a širokú odbornú verejnosť.
V nadväznosti na špecializáciu kniţničných a informačných fondov, ale najmä na poskytované
sluţby sa sformovalo i pouţívateľské zázemie CVTI SR, ktoré tvoria najmä poslucháči a
zamestnanci vysokých škôl technického zamerania, zamestnanci inţiniersko-technických
organizácií, vedy a výskumu i podnikateľskej sféry a obchodu.
K 31. decembru 2009 malo CVTI SR celkom registrovaných 12 042 pouţívateľov, z čoho bolo 3 385
s platnou registráciou.
Štrukturálna skladba pouţívateľov je takáto:
Tabuľka č. 27 – Štrukturálna skladba pouţívateľov CVTI SR
Štrukturálna skladba pouţívateľov
Študenti
Zamestnanci
Dôchodcovia
Kolektívni a iní pouţívatelia
Spolu

Počet
8 283
3 130
353
276
12 042

Vyjadrenie v %
68,8 %
26,0 %
2,9 %
2,3 %
100 %

CVTI SR v spolupráci s bratislavskými vysokými školami kaţdoročne realizuje vstupné prednášky a
inštruktáţe pre prvé ročníky vysokých škôl v Bratislave. Zameriava sa aj na výchovu potenciálnych
pouţívateľov – posledné ročníky stredných odborných škôl, pre ktorých sa organizujú exkurzie s
odbornými prednáškami.
Osobitnú skupinu pouţívateľov sluţieb CVTI SR okrem čitateľov tvoria odberatelia publikácií,
absolventi kurzov, účastníci seminárov a klienti distribučných sluţieb. Patria k nim ústredné orgány
štátnej správy, kniţnice, vysoké školy, firmy i zahraniční odberatelia.
Okrem pouţívateľov kniţnično-informačných sluţieb pribudla v roku 2008 aj nová kategória, a to
návštevníci podujatí organizovaných Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v
spoločnosti.
Na jeho popularizačných podujatiach sa zúčastňujú predovšetkým mladí ľudia, ktorí prejavujú
veľký záujem o propagačné akcie určené hlavne pre vekovú kategóriu gymnázií (aj osemročné
gymnáziá) a stredných škôl. V roku 2009 bol zaznamenaný nárast záujmu o popularizačné
podujatia pre odbornú i laickú verejnosť, pričom sa vytvorila skupina stálych návštevníkov, ktorá
má široké spektrum – od vedeckého pracovníka po nezamestnaného.
Tabuľka č. 28 Prehľad akcií organizovaných NCP VaT v roku 2009
Názov akcie

Počet akcií

Veda v CENTRE
Vedecká cukráreň
Populárno-náučné prednášky
(spolupráca s o. z. SCHOLA LUDUS)
Semináre
Konferencie (spolupráca s MŠ SR)
Výtvarné súťaţe
Publicistické súťaţe
Odovzdávanie cien za vedu a
techniku
Spolu

9 + 2 Nitra
9 + 1 Nitra
5 výjazdov
0
3
1
1
1
32

38

Počet
zúčastnených
764
1 094
3 708

Počet
ocenených
0
0
0

0
590
204
24
350

0
0
15
7
12

6 734

34

Prílohy
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Príloha č. 1

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

1. Espace-Access: anotácie zverejnených európskych a medzinárodných patentových
prihlášok; Espace-Access-EP-B: bibliografické údaje udelených európskych patentov;
2. Espace-Bulletin: anotácie a údaje na právny stav asi 840 000 európskych patentových
prihlášok a viac ako 300 000 udelených patentov;
3. Espace-EP-A: plné texty európskych patentových prihlášok;
4. Espace-EP-B: plné texty udelených európskych patentov;
5. Espace-First: titulné strany s obrázkami európskych a medzinárodných patentových
prihlášok;
6. Espace-Legal: obsahuje rozhodnutia sťažnostného
zástupcov, zbierku zákonov atď.;

senátu, zoznam patentových

7. Espace-Preces: plné texty patentových dokumentov z Bulharska, Československa,
Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Litvy, Lotyšska a SR;
8. Espace-Preces Access: bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej a
východnej Európy s možnosťou rešeršovania v anglickom jazyku a v jazyku daného
dokumentu;
9. Espace-World: plné texty zverejnených medzinárodných patentových prihlášok – PCT;
10. Official Journal of the EPO: Vestník EPÚ obsahuje plné texty článkov v troch jazykoch
(anglickom, nemeckom, francúzskom), od januára 1978 do decembra 2001 v PDF
formáte s možnosťou rešeršovania,
11. Patent Abstract of Japan – Abstrakty japonských zverejnených prihlášok v anglickom
jazyku
12. USAPAT – Plné texty amerických patentov a zverejnených prihlášok

Príloha č. 2

Zoznam licencovaných EIZ sprístupňovaných používateľom CVTI SR
v roku 2009
Por. č.

Názov databázy

1.

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library*

2.

American Physical Society (e-verzia periodík)
EBSCOhost

3.

4.

- Academic Search Complete
- AGRICOLA
- Business Source Premier
- ERIC
- GreenFile
- Health Source: Consumer Edition
- Health Source: Nursing/Academic Edition
- Humanities International Cmplete
- LISTA
- Medline with Full Text
- MasterFile Premier
- Newspaper Source
- Regional Business News
Teacher Reference Center
Emerald Engineering
Engineering Village

5.
6.

- Ei Compendex
- ENGnetBASE
- US Patent Office
Firemní monitor ČR a SR

7.

IEEE/IET Electronic Library (IEL) *

8.

INIS
ISI Web of Knowledge *

9.

-

Current Contents Connect
Essential Science Indicators
Journal Citation Reports
Web of Science
Web of Science - Conference Proceedings

10.

Knovel *

11.

NATURE

12.

ProQuest Central *

13.

Safari Tech Books Online

14.

Science (e-verzia časopisu)

15.

ScienceDirect *
ScienceDirect – časopisy*

ScienceDirect – knihy (17 titulov)
16.

SCOPUS *

17.

Source OECD

18.

SpringerLink *

19.

Wiley InterScience *

20.

Zoznam STN

Poznámka:
Databázy označené symbolom * sú poskytované v rámci národného projektu NISPEZ.

Príloha č. 3

Prehľad akcií a podujatí konaných v CVTI SR v roku 2009

1. Týždeň slovenských knižníc (23. – 27. 3. 2009)
Podujatia CVTI SR v rámci 10. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK):
- Trendy vo výskumoch informačného správania a digitálnych kniţníc – prednáška (Doc.
PhDr. Jela Steinerová, PhD., KKIV FF UK, Bratislava), 23. 3. 2009

- Ako vyhľadávať v databázach – Firemný monitor, SourceOECD, Esp@cenet, ISO –
podujatie pre záujemcov v rámci TSK (Mgr. Oľga Števková, CVTI SR), 25. 3. 2009

- Ako vyhľadávať v databázach – Compendex, Scopus, Web of Knowledge - podujatie pre
záujemcov v rámci TSK (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 25. 3. 2009

- Poznáte patenty, normy a firemnú literatúru? – prezentácia pre širokú verejnosť v rámci
TSK (Mgr. Oľga Števková, CVTI SR), 26. 3. 2009

- Ako vyhľadávať v databázach – Firemný monitor, SourceOECD, Esp@cenet, ISO –
podujatie pre záujemcov v rámci TSK (Mgr. Oľga Števková, CVTI SR), 27. 3. 2009

- Ako vyhľadávať v databázach – Compendex, Scopus, Web of Knowledge - podujatie pre
záujemcov v rámci TSK (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 27. 3. 2009
 Sprievodné podujatia počas celého TSK




Výstava s názvom: „Biomedicína – nová téma v kniţničnom fonde.
Registrácia nových pouţívateľov zdarma
Odpustenie sankčných poplatkov z omeškania všetkým pouţívateľom, ktorí vrátia
upomínané knihy v čase trvania TSK 2009

2. Týždeň vedy a techniky na Slovensku (2. – 6. 11. 2009)
Vyhodnotenie publicistickej a výtvarnej súťaţe v rámci Týţdňa vedy
a techniky na Slovensku, 14. 10. 2009
 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (2. – 6. 11. 2009):
- Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách? – slávnostné otvorenie
spojené s konferenciou

1

- Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu – publicistická súťaţ pre ţiakov stredných
a vysokých škôl
- Čo by som najradšej objavil(a) vo vesmíre? - výtvarná súťaţ pre ţiakov základných škôl
a osemročných gymnázií na tému v ľubovoľnej výtvarnej technike
- Výstava centier excelentnosti vo výskume a vývoji.
- Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009.

 Ďalšie sprievodné podujatia
- Knovel Day : novinky v sluţbách Knovel, Knovel vo vyučovacom procese, ukáţky
vyhľadávania – seminár, (Mgr. Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava, s.r.o.), 4. 11.
2009

- Ponuka poskytovania individuálnych konzultácií k vyhľadávaniu informácií v odborných
databázach v rámci Týţdňa vedy a techniky na Slovensku.
(Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR, poskytovateľ konzultácií), 5. – 11. 11. 2009

3. NISPEZ
- Hodnotiace databázy: Význam bibliometrie a systém hodnotenia vedy, „Nástroje
hodnotenia vedy od firmy Thomson Reuters, Slovak National Citation Report 2003 – 2007,
University Science Indicators 2003 – 2007. - seminár CVTI SR (Anna Kushmerick, manaţérka
firmy Thomson Reuters), 26. 2. 2009

- Nástroje SerialsSolutions pre zvýšenie efektivity vyuţívania elektronických informačných
zdrojov (e-zdrojov) - informačný seminár, (Matt Drury (SerialsSolutions) a Vladimír Karen
(Albertina icome Praha), 21. 4. 2009

- Pristup a vyuţivanie databázy Wiley InterScience – predstavovanie databázy v rámci
projektu NISPEZ, (Caroll Mitchell, fy. Wiley-Blackwell), 3. 6. 2009

- Prezentácia Emerald Engineering Database and Emerald Management Xtra v CVTI SR
(zástupkyňa Emeraldu v spolupráci s firmou SUWECO CZ, s. r. o.), 14. 5. 2009

- Jednotné riešenie a efektívna integrácia informačných zdrojov EBSCO, (Vojislav
Milovanovic, EBSCO Information Services a Jan Luprich, EBSCO Publishing), 18. 5. 2009

- MetaLib, SFX, bX (alebo Informácie, které potrebujete, si Vas s bX nájdu) – informačný
seminár ( Jiři Pavlik a Martin Ledinský, MULTIDATA Praha, s.r.o), 18. 5. 2009
- Naviga – nástroj pre správu a manaţment elektronickych informačných zdrojov –
informačný seminár (Nina Suskevičová; SUWECO CZ, s. r. o.), 18. 5. 2009
- ProQuest Day – predstavovanie databáz v rámci projektu NISPEZ – Aktivita 1.1:
Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich
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portfólia pre potreby výskumu a vývoja. (Aaron Maierhofer – David Lawson – Florin Craucuin
z ProQuest), 9. 6. 2009

- Tlačová konferencia v rámci projektu NISPEZ (PhDr. Birová, CVTI SR ), 1. 10. 2009
- Seminár IEEE/IET Electronic Library – podujatie organizované ako súčasť projektu NISPEZ

Aktivita 1.1: zabezpečenie nákupu a prístupu k EIZ a optimalizácia ich portfólia pre potreby
výskumu a vývoja. Zameranie: na vyhľadávanie poznatkov v databáze pre študentov,
pracovníkov výskumu a vývoja a odborných pracovníkov akademických kniţníc s prístupom
k databáze IEEE v rámci projektu NISPEZ. – prednáška v angl. jazyku, (Vojislav Milanovic,
Zdenko Svoboda, Paul Canning, prof. Ing. Peter Farkaš, DRSc z EBSCO Information Services,
s r. o., IEEE), 2. 10. 2009

- Brána k vedeckému poznaniu otvorená - seminár k elektronickým informačným zdrojom pre
výskum a vývoj národného projektu NISPEZ, konaný pod záštitou podpredsedu vlády SR a
ministra školstva SR Jána Mikolaja, otvorený riaditeľom CVTI SR Jánom Turňom – odborné
prednášky o EIZ pre vedu a výskum – firemné prezentácie, 27. 11. 2009

4. Veda v Centre
- Bunky, ktoré poháňajú ţivot – prednáška s prezentáciou (Ing. Alexandra Záhradníková,
PhD., vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky v ústave molekulárnej fyziológie a genetiky
SAV v Bratislave), 29. 1. 2009

- Ako ďaleko je k aplikovanému výskumu - prednáška s prezentáciou (prof. RNDr. Jaromír
Pastorek, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu SAV, 26. 2. 2009

- Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy – prednáška s prezentáciou
(prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV), 26. 3. 2009

- Etika výskumu ľudských kmeňových buniek - prednáška s prezentáciou (doc. RNDr. Peter
Sýkora, PhD., mimoriadny prof. filozofických vied na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave), 30. 4. 2009

- Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti – prednáška
s prezentáciou (doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedúca vedecká pracovníčka
Virologického ústavu SAV a Molekulárno-medicínskeho centra SAV v Bratislave), 28. 5. 2009

- Energetická bezpečnosť - priorita rozvoja hospodárstva SR – prednáška s prezentáciou
(prof. Ing. František Janíček, PhD., prorektor pre rozvoj STU v Bratislava), 25. 6. 2009
- Ohrozuje nás slnko? - prednáška s prezentáciou (RNDr. Vojtech Rušín, DrSc., vedecký
pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici), 24. 9. 2009

- Problémy a perspektívy v liečbe hypertenzie - prednáška s prezentáciou

(prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie a III. interná klinika, Lekárska
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), 29. 10. 2009
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- Od bitu ku q-bitu“ (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie) –

prednáška s prezentáciou (prof. RNDr. Vladimír Buţek, DrSc., Centrum pre výskum kvantovej
informácie, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava), 26. 11. 2009

5. Vedecká cukráreň
- Poznáme Zem – planétu, na ktorej ţijeme? – prednáška s prezentáciou
(prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., člen medzinárodného tímu, ktorý laboratórne
spracováva vrtné jadro z najhlbšieho vrtu na svete na Kolskom poloostrove), 24. 2. 2009
- Poznáme Zem – planétu, na ktorej ţijeme? - prednáška s prezentáciou o kvalite meraní
hydrologických radov, o výskyte suchých a vodných období na Slovensku i na celom svete a
o príčinách výskytu viacročných suchých a mokrých období na Zemi
(RNDr. Pavla Pekárová, CSc., Ústav hydrológie SAV), 24. 3. 2009

- Nekonečno v matematike, filozofii a náboţenstve – prednáška s prezentáciou
(prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave, Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky), 28. 4. 2009.
- Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike - prednáška s prezentáciou
(prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., vedúci Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave), 26. 5. 2009

- Nanotechnológie - prázdne heslo alebo svetlá budúcnosť? – prednáška s prezentáciou
(RNDr. Vladimír Cambel, CSc., zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu SAV), 23. 6.
2009

- Má testosterón vplyv na inteligenciu dievčat a chlapcov? – prednáška s prezentáciou (doc.
MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., zástupkyňa prednostu Fyziologického ústavu Lekárskej
fakulty UK Bratislava, prodekanka pre zahraničné vzťahy LF UK), 29. 9. 2009 .

- Mohlo byť mocenské centrum Slovanov v Bojnej? - prednáška s prezentáciou (PhDr. Karol
Pieta, CSc., vedúci pracovník Archeologického ústavu SAV, Nitra), 27. 10. 2009

- Je vysoká inteligencia vţdy ideálna? - prednáška s prezentáciou (prof. MUDr. Imrich Ruisel,
DrSc., vedúci centra excelentnosti výskumu kognícií SAV, Ústav experimentálnej psychológie
SAV, Bratislava), 24. 11. 2009

5. Informačné
záujemcov

semináre

pre

zamestanancov

CVTI

SR

a externých

- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom“ (NISPEZ) (PhDr. Mária Ţitňanská, CVTI SR – PhDr.
Daniela Birová, CVTI SR), 2. 3. 2009
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- 10. medzinárodná konferencia o sivej literatúre GL 10“ v holandskom Amsterdame,
„Antiplagiátorský systém na univerzitách v Bologni a Perugii v Taliansku a „projekt Dátové
centrum pre výskum a vývoj – MŠ SR (prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR), 9. 3.
2009

- Súčasné tendencie informačného zabezpečenia vedeckého a inovačno-technologického
komplexu na základe národných a medzinárodných informačných zdrojov - informácie z

medzinárodnej konferencie, konanej pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia Medzinárodného
centra vedecko-technických informácií v Moskve (PhDr. Jana Tlstovičová, CVTI SR), 6. 4.
2009

- Ako sa nestratiť v oceáne zdrojov informácií - informácia zo seminára v SNK v Martine z 10.
3. 2009 (Mgr. Michal Sliacky, CVTI SR), 4. 5. 2009

- Digitálna kniţnica: stratégie, technológie, znalosti“- informácia z konferencie v Jasnej 15. –
17. 3. 2009, organizovanej SNK, Martin a SCHK, Bratislava (Mgr. Michal Sliacky, CVTI SR), 4.
5. 2009

- Informácie z 35. medzinárodného informatického sympózia INFOS 2009: Pamäťové
inštitúcie v digitálnom prostredí“ – 27. – 30. 4. 2009 (PhDr. Daniela Birová, CVTI SR), 4. 5.
2009

- Informačné systémy o vede v EÚ (Ing. Danica Zendulková, CVTI SR), 18. 5. 2009
Informácie a postrehy z podujatí v Českej republike:
- Komise pro sluţby pri NK ČR - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 1. – 2. 4. 2009
(Mgr. Terézia Mišovičová, CVTI SR), 25. 5. 2009
- Elektronické sluţby knihoven - Technologické inovační centrum Zlín, 5. – 6. 5. 2009 (Mgr.
Terézia Mišovičová, CTI SR), 25. 5. 2009

- Inforum 2009 – informácie z 15. medzinárodnej konferencie o profesionálnych
informačných zdrojoch v Prahe (Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR), 15. 6. 2009
- Kniţničné portály a blogy“. Informácie zo seminára v Slovenskej národnej kniţnici v Martine
dňa 2. 6. 2009 (Mgr. Oľga Števková, CVTI SR), 22. 6. 2009

- 17. ročník konferencie Knihovny současnosti 2009 - informácie zo seminára v Seči
u Chrudimi, ČR, konanej dňa 23. – 25. 6. 2009 (PhDr. Mária Harachová, CVTI SR - Mgr.
Terézia Mišovičová, CVTI SR), 28. 9. 2009

- 40. výročie Úradu pre publikácie (PhDr. Jana Tlstovičová, kancelária Úradu pre publikácie
CVTI SR), 5. 10. 2009

- Slávnostné otvorenie Národní technické knihovny, Praha (s fotodokumentáciou) – (PhDr.

Mária Ţitňanská, námestníčka pre kniţnično-informačnú činnosť CVTI SR a PhDr. Daniela
Birová, manaţérka publicity Projektovej kancelárie CVTI SR), 12. 10. 2009

- Digitálne sluţby v „Univerzitke“ pre čitateľov, pre kniţnice a verejnosť

(Mgr. Jaroslava Dollerová – Pírová, Univerzitná kniţnica, Bratislava), 26. 10. 2009
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- Medzikniţničná výpoţičná sluţba a medzinárodná medzikniţničná výpoţičná sluţba –
hľadanie stratégie (Mgr. Henrieta Gábrišová, Univerzitná kniţnica, Bratislava), 9. 11. 2009
- Komunikácia v Európe , Bruggy 2009 - informácie a postrehy z odborného vzdelávacieho
seminára pre EDC (PhDr. Mária Harachová, CVTI SR.), 30. 11. 2009

6. Ostatné uskutočnené akcie v CVTI SR
- Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - odborný seminár, 18. 2. 2009
- Konferencia AISEC – výmena skúseností a prezentácie prác mladých navzájom, 19. – 20. 3.
2009

- Európska únia pre všetkých- informačný seminár, Bratislava, CVTI SR, 8. 4. 2009:
- Otvárací príhovor (Robert Konrad, Zastúpenie EK na Slovenku, PhDr. Mária Harachová,
EDC v CVTI SR, Bratislava), 8. 4. 2009

- Európske dokumentačné centrá a ich sluţby. Predstavujeme: Obchodná kancelária Úradu
pre publikácie (Mgr. Martina Trégerová (EDC – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), 8.
4. 2009

- Internetové a tlačené zdroje o EÚ. Portál EUROPA. Predstavujeme: EU Bookshop
(PhDr. Anna Bágeľová (EDC – Právnická fakulta UK v Bratislave), 8. 4. 2009
- Inštitúcie EÚ a ich dokumenty. Predstavujeme: Európsky parlament
(Ing. Eva Matušovičová (EDC – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach), 8. 4. 2009
- Aké sluţby zamerané na EÚ môţu vyuţívať jej občania? Predstavujeme:CORDIS, 8. 4.
2009
- Medzinárodná konferencia: „Informačné systémy o vede v EÚ“
Téma: „Štandardizácia a kompatibilita“ – CERIF (Common European Research Information
Format) – hodnotenie výsledkov výskumu, vývoja a uplatnenia spoločného formátu v
informačných systémoch pre výskum a vývoj v Európe z pohľadu viacerých európskych
odborníkov v danej oblasti. Bratislava, CVTI SR, 23. 4. 2009

- Komunikačný tréning so zameraním na prezentačné zručnosti – pre 17 vybraných
zamestnancov CVTI SR prednášajúcich na Knihovníckom odbornom minime CVTI SR
(Prezentácie: Jasmína Matúšová, Jamieson Group, s. r. o. – Andrea Bugošová, Slovenská
televízia, Bratislava), 8. 6. 2009

- OZ Preveda - Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov (RNDr. Ivan Hapala, CSc. –
MVDr. Markéta Derdáková, PhD.), 11. 6. 2009
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- Workshop Stella Consulting - Slovenská evaluačná spoločnosť – vzdelávací seminár, 29. –
30. 6. 2009

- Seminár vydavateľa Elsevier Science s novinkami, novými prvkami a vylepšeniami
SCOPUS, o ScienceDirect-eBooks, o SciVal – pomoci inštitúciám pri riadení stratégie
rešeršovania, o Reaxys (bývalom Beilstein) – pre vyhľadávanie dát z oblasti chémie.
(Piotr Golkiewicz a Olivier Diesnis, Elsevier Science) 21. 9. 2009.

- Tvorba prístupných webových stránok – seminár CVTI SR pripravený v spolupráci so SNK,
Martin, SSK a SKN Mateja Hrebendu, Levoča, 30. 9. 2009

- Prvý západoslovenský KatWork (katalogizačný workshop) určený katalogizátorom –
spracovateľom všetkých typov kniţníc (Mgr. Jarmila Majerová a PhDr. Anna Peťová, SNK,
Martin), 14. 10. 2009

- Školenie MARC 21 pre pracovníkov kniţníc nezapojených do KIS Virtua

(Mgr. Jarmila Majerová a PhDr. Anna Peťová, SNK, Martin), 21. 10. 2009

- Patentové informácie, podpora inovácií – sluţby a novinky – Celoslovenský seminár

organizovaný CVTI SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Európskym
patentovým úradom, 19. 11. 2009

- EBSCO Publishing – seminár CVTI SR konaný v rámci školení EBSCO Day 2009, 10. 12.
2009
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Príloha č. 4

Publikačná činnosť zamestnancov CVTI SR v roku 2009

Birová, Daniela: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
In:ITLib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 1 (2009), s.1920
Birová, Daniela - Žitňanská, Mária: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
In: INFOS 2009 : zborník príspevkov z 35. medzinárodného informatického sympózia INFOS
2009. Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. - 30. apríla 2009. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. – ISBN 978-80-969674-3-8. - S. 9-19.
Birová, Daniela - Žitňanská, Mária: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja
na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. – ISSN 1335-7905. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 10-15
Harachová, Mária – Mišovičová, Terézia: Knihovny současnosti 2009
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 3 (2009), s.4345
Kolektív: Informačné systémy o vede v EÚ : štandardizácia a kompatibilita : zborník
z medzinárodnej konferencie CVTI SR, Bratislava, 23. 4. 2009. 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR,
2009. -60 s., tab., fotogr., grafy, lit. –
ISBN 978-80-89354-02-3
Kucka, Ľubomír – Stuchlík, Stanislav – Turňa, Ján: Príručka písania patentovej prihlášky vo
vedách o živej prírode a biotechnológiách. 1. vyd. – Bratislava :CVTI SR, 2009. - 96 s. –
ISBN 978-80-89354-01-6 (brož.)
Mišovičová, Terézia: CVTI SR a CREPČ
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 4 (2009), s. 32
Dostupný aj na: www.cvtisr.sk/itlib
Mlynáriková, Mária: 70 rokov Centra vedecko-technických informácií SR
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.. – ISSN 1335-7905. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 5 – 10
Paulíková, Alena: CMS WordPress.
In: Norbert Végh a kol. : Redakčné systémy v knižniciach. 1. vyd. - Martin : Slovenská
národná knižnica, 2009. - ISBN 978-80-89301-40-9. - S. 52 - 63
Paulíková, Alena - Putalová, Andrea: Veda v centre
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In: INFOS 2009 : zborník príspevkov z 35. medzinárodného informatického sympózia INFOS
2009. Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. - 30. apríla 2009. 1. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009. – ISBN 978-80-969674-3-8. - S. 255-267
Segešová, Ľubica: Prieskum stavu a činnosti technických knižníc a informačných stredísk
v Slovenskej republike za rok 2008. 14 s.
Dostupné na: <http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=543>
Tlstovičová, Jana: 40 rokov činnosti Medzinárodného centra vedeckých a technických
informácií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 3 (2009), s.
50–52
Tlstovičová, Jana: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Vydavateľstvo Európskej
únie
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 3 (2009), s.6263
Zendulková, Danica: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – súčasnosť
a budúcnosť
In: Knižnica. – ISSN 1336-7026. - Roč. 10, č. 11-12, (2009), s. 13-17
Zendulková, Danica: International Conference on Research Informations in the EU
In: EuroCRIS Newsflash Issue, 30, June 2009, s. 9. Online:
http://www.eurocris.org/members/members-area/newsflashes/ [Sprístupnené: 19. 6. 2009]
Zendulková, Danica: Medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ
In: ITLib.Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 2 (2009), s. 3941
Zendulková, Danica: Medzinárodná konferencia o Informačných systémoch o vede
In: Academia. - ISSN 1335-5864. - Roč. 20, č. 1 (2009), s. 35-36
Zendulková, Danica: Rozvoj Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
In: Bulletin SAK. – ISSN 1335-7905 . - Roč. 17, č. 2 (2009) s. 55-57
Zendulková, Danica - Paulinyová, Lucia: Ako zaškatuľkovat vedu a výskum?
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 4 (2009), s. 36
– 43
Žitňanská, Mária: Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom.
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice. – ISSN 1335-793X. - Roč. 13, č. 1 (2009), s.
20-29

2

Príloha č. 5

Prednášateľská činnosť zamestnancov CVTI SR
v roku 2009
Birová, Daniela
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Národný informačný systém podpory výskumu a
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom – TA3, Euroškolstvo a výskum,
13. 1. 2009, 17:30 hod.
- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom – 1. informačný seminári pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov;
Bratislava, CVTI SR, 2. 3. 2009.
- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom – Seminár „Ako sa nestratiť v oceáne zdrojov informácií“; Martin, Slovenská
národná kniţnica, odbor sluţieb, oddelenie elektronických sluţieb, 10. 3. 2009.
- NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom – 35. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2009.
Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. – 30. apríla 2009.
- InfoLib – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 11. 5. 2009.
- NISPEZ –Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom – Seminár Slovenskej asociácie kniţníc, sekcie akademických
kniţníc. Vedecká rada Ţilinskej univerzity v Ţiline, 16. 6. 2009.
- Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum – TA3, Euroškolstvo a výskum, 29. 9. 2009,
17:30 hod.
- Prístup k elektronickým informačným zdrojom. Podpora výskumu a vývoja na Slovensku
prostredníctvom elektronických informačných zdrojov – TA3, Euroškolstvo a výskum, 3. 11. 2009,
17:30 hod.
- Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku – Konferencia UNIFOS 2009. Nitra, Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 25. – 27. 11. 2009.
Dostupné aj na:
http://www.fem.uniag.sk/unifos2009/sites/sk.unifos2009/files/Zbornik UNIFOS 2009.pdf, s. 237-245.
- Projekt NISPEZ – ciele a aktivity – Celoslovenský seminár „Brána k vedeckému poznaniu otvorená“.
Bratislava, CVTI SR, 27. 11. 2009.
- Tvorba projektov. : Projekty CVTI SR – príťaţ alebo príleţitosť? – Knihovnícke odborné minimum;
Bratislava, CVTI SR, 30. 11. 2009.
Cvik, Oleg (a kol.):
- O smerovaní informačných systémov výskumu a vývoja na Slovensku – Informačné systémy o vede
v EÚ; konferencia konaná v CVTI SR 23. 4. 2009.
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Harachová, Mária
- Európske dokumentačné centrá a ich sluţby. Predstavujeme: Obchodná kancelária Úradu pre
publikácie – Európska únia pre všetkých – Bratislava, CVTI SR, 8. 4. 2009; Banská Bystrica, Univerzita
M. Bela, 21. 4. 2009; Košice, Univerzita P. J. Šafárika, 16. 4. 2009.
- Information sources and services of the slovak centre of STI – Prednáška pre študentov zo
Slovinska; Bratislava, CVTI SR, 12. 3. 2009.
- Kniţnično-informačné sluţby. Digitálne referenčné sluţby – Knihovnícke odborné minimum;
Bratislava, CVTI SR, 11. 5. 2009.
- Informačné zdroje a sluţby Centra VTI SR – Prezentácia pre študentov VŠ na škole; Bratislava,
Fakulta architektúry STU, 4. 9. 2009; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 4. 9. 2009; Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky UK, 8. 9. 2009; Prírodovedecká fakulta UK, 3. 11. 2009.
- Knihovny současnosti 2009 – 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých
záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 28. 9. 2009.
- Získavanie informačných zdrojov o Európskej únii. Čo ponúka EU Bookshop? – Prístup
k dokumentom Európskej únie; Bratislava, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku, 11. 12. 2009.
- Kniţnično-informačné sluţby. Digitálne referenčné sluţby – Knihovnícke odborné minimum;
Bratislava, CVTI SR, 26. 11. 2009.
- Odborný vzdelávací seminár pre EDC. Komunikácia v Európe (Bruggy, Belgicko) – 14. informačný
seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 30. 11. 2009.
- Sprístupňovanie elektronických informačných sluţieb – prax. Voľne prístupné zdroje v CVTI SR –
Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 4. 12. 2009.
Kucka, Ľubomír
- Špeciálna literatúra. Patentové informácie a dokumentácia – Knihovnícke odborné minimum;
Bratislava, CVTI SR, 19. 5. 2009; 24. 11. 2009.
Kyseľová, Katarína
- Nadstavbové kniţnično-informačné sluţby – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR,
14. 5. 2009.
- Rešeršné sluţby – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 30. 11. 2009.
- Sprístupňovanie elektronických informačných sluţieb – teória + prax – Knihovnícke odborné
minimum; Bratislava, CVTI SR, 4. 12. 2009.
Lenochová, Jela
- Špeciálna literatúra. Technická normalizácia a jej informačná činnosť u nás a v zahraničí –
Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 19. 5. 2009; 24. 11. 2009.
Miklánková, Gabriela
- Organizácia procesu doplňovania kniţničného fondu – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava,
CVTI SR, 15. 5. 2009.
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- Spracovanie kniţničného fondu + praktické cvičenia – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava,
CVTI SR, 18. 5. 2009.
- Menné spracovanie kniţničného fondu – teória + prax – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava,
CVTI SR, 1. 12. 2009.
- Odborná evidencia v procese doplňovania – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 24.
11. 2009.
Mišovičová, Terézia
- Evidencia publikačnej činnosti - Prednáška a prezentácia na seminári k problematike evidencie
publikačnej činnosti na vysokých školách v SR; Bratislava, CVTI SR, 18. 2. 2009.
Prezentácia dostupná na www.crepc.sk
- Kniţnično-informačné sluţby. Výpoţičné sluţby – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI
SR, 11. 5. 2009.
- Uchovávanie kniţničného fondu. – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 20. 5. 2009.
- Elektronické sluţby knihoven + Komise pro sluţby NK ČR – 6. informačný seminár pre
zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 25. 5. 2009.
- Vzdialený prístup k e-zdrojom. Skúsenosti CVTI SR – 10. Zasadnutie Národnej komisie pre sluţby;
Martin, SNK, 3. 6. 2009.
Prezentácia dostupná na http:www.snk.sk/?prezentacie
- Knihovny současnosti 2009 – 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých
záujemcov; Bratislava, CVTI SR, 28. 9. 2009.
- Prieskumy spokojnosti pouţívateľov. – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 26. 11.
2009.
- Uchovávanie, ochrana a revízia kniţničného fondu – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava,
CVTI SR, 26. 11. 2009.
- Základné kniţnično-informačné sluţby – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 26. 11.
2009.
Orolinová, Mária
- Selekčné jazyky + praktické cvičenia – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 19. 5.
2009.
- Vecné spracovanie kniţničného fondu – teória + praktické cvičenia – Knihovnícke odborné
minimum; Bratislava, CVTI SR, 25. 11. 2009.
Paulíková, Alena
- Veda v CENTRE – 35. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2009. Pamäťové inštitúcie v
digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. – 30. apríla 2009.
Putalová, Andrea
- Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii Informačné systémy o vede v EÚ –
Štandardizácia a kompatibilita – TA3, Euroškolstvo a výskum, 17. 2. 2009, 17:30 hod.
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- Veda v CENTRE – 35. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2009. Pamäťové inštitúcie v
digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. – 30. apríla 2009.
Segešová, Ľubica
- Bibliografia – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 13. 5. 2009.
- Základné medzníky v knihovníctve – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 23. 11.
2009.
- O histórii, základných dokumentoch, štruktúre a činnostiach CVTI SR – Povinná odborná prax
študentov KKIV FiF UK; Bratislava, CVTI SR, 7. 9. 2009; 2. 12. 2009.
Števková, Oľga
- Špeciálna literatúra. Firemné dokumenty – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 19.
5. 2009; 24. 11. 2009.
- Kniţničné portály a blogy – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 23. 11. 2009.
Tarovská, Edita
- Vymedzenie základných pojmov kniţničného fondu. Doplňovanie kniţničného fondu. - Knihovnícke
odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 15. 5. 2009.
- Vymedzenie základných pojmov kniţničného fondu. Doplňovanie a evidencia kniţničného fondu –
Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 24. 11. 2009.
- Spracovanie periodík – teória + prax – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 18. 5.
2009; 1. 12. 2009.
Turňa, Ján
- 10. medzinárodná konferencia o sivej literatúre GL 10“ v holandskom Amsterdame, „Antiplagiátorský
systém na univerzitách v Bologni a Perugii“ v Taliansku a „projekt Dátové centrum pre výskum
a vývoj“ – MŠ SR – 2. informačný seminári pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov;
Bratislava, CVTI SR, 9. 3. 2009.
- Informační podpora výzkumu a vývoje na Slovensku. (Trendy a novinky ve vyuţívaní informací) –
INFORUM 2009. 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, Vysoká škola
ekonomická, 28. 5. 2009.
- Dátové centrum pre výskum a vývoj. Budovanie nového dátového centra pre výskum a vývoj na
Slovensku – TA3, Euroškolstvo a výskum, 8. 9. 2009, 17:30 hod.
- Slovenskí vedci budú mať dátové centrum ako malá fabrika – 4. októbra 2009, 19:48, webnoviny
Dostupné na: http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/597127/slovenski-vedci-budu-mat-datovecentrum-ako-mala-fabrika
- Patentové informácie podpora inovácií - sluţby a novinky. Najbliţšie úlohy CVTI SR pri zabezpečení
technologického transferu – Celoslovenský seminár CVTI SR v spolupráci s Úradom priemyselného
vlastníctva SR a Európskym patentovým úradom ; Bratislava, 19. 11. 2009; ppt.
- Dátové centrum pre výskum a vývoj – TA3, Euroškolstvo a výskum, 8. 12. 2009, 17:30 hod.
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Zendulková, Danica
- Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii Informačné systémy o vede v EÚ –
Štandardizácia a kompatibilita – TA3, Euroškolstvo a výskum, 17. 2. 2009, 17:30 hod.
- Automatizácia v kniţniciach – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 14. 5. 2009.
- Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – súčasnosť a budúcnosť – Odborný
seminár so zahraničnou účasťou: Portál – brána k širokej škále sluţieb a informácií. Martin, Slovenská
národná kniţnica, 2. 6. 2009.
Online: http://www.snk.sk/?kalendar-podujati-snk&sprava=odborny-seminar-portal-brana-k-sirokejskale-sluzieb-a-informacii
- Moţnosti automatizácie v kniţniciach – teória + prax – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava,
CVTI SR, 2. – 3. 12. 2009.
Ţitňanská, Mária
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Národný informačný systém podpory výskumu a
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom – TA3, Euroškolstvo a výskum,
13. 1. 2009, 17:30 hod.
- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom – 1. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov;
Bratislava, CVTI SR, 2. 3. 2009.
- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom – Seminár „Ako sa nestratiť v oceáne zdrojov informácií“; Martin, Slovenská
národná kniţnica, odbor sluţieb, oddelenie elektronických sluţieb, 10. 3. 2009.
- NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom – 35. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2009.
Pamäťové inštitúcie v digitálnom prostredí. Stará Lesná 27. – 30. apríla 2009.
- Informácia o pripravovaných zmluvách na zakúpenie prístupov do elektronických databáz a o
doteraz prístupných databázach s plnými textami a o ich vyuţívanosti vedeckou komunitou v rámci
projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom – TA3, Euroškolstvo a výskum, 9. 6. 2009, 17:30 hod.
- NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom – Seminár Slovenskej asociácie kniţníc, sekcie akademických
kniţníc. Vedecká rada Ţilinskej univerzity v Ţiline, 16. 6. 2009.
- Elektronické informačné zdroje pre vedu a výskum – TA3, Euroškolstvo a výskum, 29. 9. 2009,
17:30 hod.
- Organizácia knihovníctva na Slovensku – Knihovnícke odborné minimum; Bratislava, CVTI SR, 11.
5. 2009; 23. 11. 2009.
- Prístup k elektronickým informačným zdrojom – TA3, Euroškolstvo a výskum, 1. 12. 2009, 17:30
hod.
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Príloha č. 6

Výber z databázy STORIN o CVTI SR za rok 2009
1. CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SA ZMENILO NA INŠTITÚCIU,
KTORÁ POSKYTUJE KNIŢNÉ SLUŢBY A SNAŢÍ SA VEDU PRIBLÍŢIŤ VEREJNOSTI
(03.01.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; 2,5 min.; OTTOVÁ Katarína)
2. Cílek: Košice sú o niečo ďalej ako my
(03.02.2009; Sme; s. 19; KRAKOVÁ Dorota)
3. MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
(17.02.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 18.00; 10 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
4. Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku
(19.02.2009; Hospodárske noviny; s. 20; inzercia)
5. Deň výskumu rakoviny si pripomenuli pracovne
(06.03.2009; www.pravda.sk; s. -; Gábelová Alena)
6. MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
(10.03.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 11 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
7. Školy trápi plagiátorstvo
(25.03.2009; Košický korzár; s. 3; Sabo Kristián)
8. CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
(31.03.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Dobré ráno, Slovensko; 06.10; 3 min.; BABINSKÁ
Mária)
9. VEDCI Z CELEJ EURÓPY BUDÚ PRACOVAŤ V KVALITNEJŠÍCH PODMIENKACH
VĎAKA PREPOJENIU SPOLOČNOU DATABÁZOU
(23.04.2009; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16.00; 2 min.; ŠIVÁK Jozef)
10. ONKOLOGICKÁ INFORMAČNÁ SIEŤ
(25.04.2009; Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; 2 min.; BARIOVÁ Eva)
11. NA SLOVENSKU PÔSOBIA ŠTYRI EURÓPSKE DOKUMENTAČNÉ CENTRÁ
(18.05.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 14.05; 3,5 min.;
BABINSKÁ Mária)
12. CVTI hľadá dodávateľa dátového centra za vyše 15 mil. eur
(31.05.2009; www.webnoviny.sk; Domáce, s. -; SITA)
13. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE PRE VÝSKUM A VÝVOJ

(09.06.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 11 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
14. Elektronické informačné zdroje pre výskum a vývoj
(11.06.2009; Hospodárske noviny; s. 20; inzercia)
15. Veľa ţeleza pre nič
(18.06.2009; Trend; č. 24, s. 20, 21; Sibyla Pavel)
16. Dátové centrum pre výskum a vývoj
(02.07.2009; Hospodárske noviny; s. 20; inzercia)
17. OBJAVY NAŠICH VEDCOV
(16.07.2009; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 21.30; 16 min.; JANČKÁROVÁ,
Marta)
18. Finančné prostriedky z operačných programov moţno čerpať do konca roku
2015
(16.07.2009; Hospodárske noviny; s. 22; -)
19. DÁTOVÉ CENTRUM PRE VÝSKUM A VÝVOJ
(08.09.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 13 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
20. Študenti, môţete súťaţiť!
(12.09.2009; Plus jeden deň; s. 5; tasr)
21. PREČO TREBA POPULARIZOVAŤ VEDU
(17.09.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Štúdio Kontakt; 20.00; 60 min.; HARAJ Igor)
22. 95 PERCENT ENERGIE, KTORÉ NA ZEMI MÁME JE SLNEČNÁ ENERGIA
(22.09.2009; Televízna stanica STV 1; Ranný magazín; 05.55; 9 min.; NIKODÝM, Martin)
23. VEDECKÁ CUKRÁREŇ V CENTRE VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ
(28.09.2009; Rozhlasová stanica Regina; Popoludnie s Reginou; 14.40; 5 min.; LÉNYIOVÁ
Pavla)
24. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE PRE VÝSKUM A VÝVOJ
(29.09.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 13 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
25. VEDECKÁ CUKRÁREŇ O VPLYVE TESTOSTERÓNU NA INTELIGENCIU DIEVČAT A
CHLAPCOV
(30.09.2009; Rozhlasová stanica Regina; Popoludnie s Reginou; 14.40; 5 min.; LÉNYIOVÁ
Pavla)
26. NAJVÄČŠIA DATABÁZA INFORMÁCIÍ
(01.10.2009; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny dnes; 19.00; 2 min.; ŠPROCHOVÁ

Andrea)
27. Inzercia
(01.10.2009; Hospodárske noviny; s. 18; -)
28. CENTRUM VEDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ CHCE VYTVORENÍM DÁTOVÉHO
CENTRA A PROJEKTU NISPEZ PODPORIŤ VEDU A VÝSKUM NA SLOVENSKU
(03.10.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; 2 min.; VALOVIČ Peter)
29. Slovensko bude mať moderné vedecké centrum s obrovským počítačom
(04.10.2009; www.pluska.sk; s. -; SITA)
30. SLOVENSKÍ VEDCI V SPOJENÍ SO SVETOM
(04.10.2009; Televízna stanica STV 1; Správy; 19.30; 2 min.; MACÍKOVÁ, Patrícia)
31. Slovenskí vedci budú mať dátové centrum ako malá fabrika
(04.10.2009; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; sita)
32. Slovenskí vedci budú mať dátové centrum ako malá fabrika
(04.10.2009; www.sme.sk; Slovensko, 18:28, s. -; sita)
33. NOVÉ DÁTOVÉ CENTRUM PRE VÝSKUM A VÝVOJ
(06.10.2009; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno; 07.45; 3 min.; BABINSKÁ Mária)
34. LOBING ZA VEDU
(26.10.2009; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 21.30; 7 min.; JANČKÁROVÁ Marta)
35. Začína sa Týţdeň vedy a techniky
(30.10.2009; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; sita)
36. Systém na odhaľovanie plagiátorov je veľmi drahý
(31.10.2009; www.pluska.sk; 13.15, s. -; SITA)
37. SPRÁVY
(31.10.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 14.00; 4 min.; HURAJTOVÁ Lucia)
38. Systém na odhaľovanie plagiátorov môţe stáť aj 215 000 eur
(31.10.2009; www.aktuality.sk; Domáce, 13.11, s. -; SITA)
39. Systém na odhaľovanie plagiátorov môţe stáť aj 215 000 eur
(02.11.2009; www.itnews.sk; s. -; SITA)
40. TÝŢDEŇ VEDY A TECHNIKY: MLADÍ VEDCI SLOVENSKA
(02.11.2009; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 06.40; 3 min.; -)
41. Odhalia kradnuté diplomovky
(02.11.2009; Hospodárske noviny; s. 2; sita)

42. PRÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM
(03.11.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 12 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
43. Cenu Scientia Pro Futuro získali mladí vedci z Košíc
(04.11.2009; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; -)
44. V sobotu bude Barcamp
(20.11.2009; www.sme.sk; Počítače, 09.10, s. -; -)
45. O NOVÝCH POHĽADOCH FYZIKY NA INFORMÁCIU BUDE HOVORIŤ V CENTRE
VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ KVANTOVÝ FYZIK VLADIMÍR BUŢEK
(24.11.2009; Televízna stanica STV 1; Ranný magazín; 05.55; 5 min.; NIKODÝM Martin,
PIETROVÁ Mária)
46. NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY ORGANIZUJE VEDECKÉ
CUKRÁRNE, KDE VEDCI NEFORMÁLNE DEBATUJÚ SO ŠTUDENTMI
(26.11.2009; Rozhlasová stanica Regina; Popoludnie s Rádiom Regina; 14.00; 7 min.;
LÉNYIOVÁ Pavla)
47. NAJVÄČŠIA DATABÁZA INFORMÁCIÍ
(27.11.2009; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny dnes; 19.00; 2 min.; MIKOLÁŠOVÁ
Darina)
48. VEDA NA INTERNETE
(28.11.2009; Televízna stanica JOJ; Noviny; 19.30; 2 min.; BARIOVÁ Eva)
49. PRÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM
(01.12.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 13 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
50. ELEKTRONICKÁ KNIŢNICA
(02.12.2009; Rozhlasová stanica Slovensko; Dobrý deň, Slovensko; 11.12; 3,5 min.; ČABÁK
Michal)
51. DÁTOVÉ CENTRUM PRE VÝSKUM A VÝVOJ
(08.12.2009; Televízna stanica TA 3; Euroškolstvo a výskum; 17.30; 12 min.; NAGYOVÁ
Katarína)
52. Elektronické informačné zdroje pre výskum a vývoj
(10.12.2009; Hospodárske noviny; s. 20; -)
53. Dátové centrum pre výskum a vývoj
(10.12.2009; Hospodárske noviny; s. 22; -)
54. Siemens uspel v ďalšej súťaţi na dátové centrum
(30.12.2009; www.eTrend.sk; s. -; Sibyla Pavel)

55. Siemens vytvorí dátové centrum pre štát za 20 mil. eur
(31.12.2009; www.openiazoch.sk; s. -; SITA)

Ekonomické ukazovatele finančného plánu (v eurách)

ć.
r.

Príloha č. 7

Hlavná činnosť

Ukazovateľ

plán/SR

1 Náklady
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Spotrebované nákupy
z toho: spotreba materiálu
spotreba energie
predaný tovar
Služby
z toho: opravy a udržovanie
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
z toho: nájomné
telekomunikácie a spoje
prepravné
drobný nehm. inv. majetok
ostatné služby
Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
z toho: mzdy
dohody (OON)
zákonné sociálne poistenie
z toho: zdravotné poistenie
sociálne poistenie
NÚP
zákonné sociálne náklady
v tom: príspevok na stravovanie
odchodné + odstupné
Dane a poplatky
z toho: cestná daň

(skup. 50)
(501)
(502)
(504)
(skup. 51)
(511)
(512)
(513)
(518)

(skup. 52)
(521)

(524)

(527)

(skup. 53)
(531)

UR

Skut. 31.12.09 % plnenie k UR

2 395 141

7 367 041

6 683 723

506 191
357 814
148377
0
769 918
96261
43153
3319
627 185
44 812
82 985
0
28 215
471 173
1 078 731
769 402
716 956
52 446
250 576
70 969
179 607

500 000
280 000
220 000
0
3 546 129
20 000
25 000
1 129
3 500 000
19 908
52 588
917
1 254
3 425 333
1 210 196
881 238
828 792
52 446
276 958
89 587
187 371

58 753
48 131
0
36 446

52 000
37 000
0
671 000
0

367 750
206 680
161 070
0
2 926 151
15 312
18 049
1 129
2 891 661
19 908
52 588
917
1 254
2 816 994
1 285 508
928 929
889 931
38 998
305 200
86 875
218 325
807
51 379
36 881
0
664 662
0

90,72
73,55
73,81
73,21
0,00
82,52
76,56
72,20
100,00
82,62
100,00
100,00
0,00
100,00
82,24
106,22
105,41
107,38
74,36
110,20
96,97
116,52
98,81
99,68
0,00
99,06
0,00

ć.
r.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Hlavná činnosť

Ukazovateľ
daň z nehnuteľnosti
ostatné nepriame dane a popl.
Ostatné náklady
z toho: zostatková cena predaného DdNMa DdHM
predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty , penále a úroky z omeškania
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
manká a škody
Odpisy, pred. majetok, rezervy ...
z toho: odpisy DdNM a DdHM
tvroba zákonných rezerv
tvroba ostatných rezerv
Finančné náklady
z toho: kurzové straty
ostatné finančné náklady
Daň z príjmov
Dodat. odvody dane z príjmov

plán/SR

(532)
(538)
(skup. 54)
(541)
(542)
(544)
(545)
(546)
(548)
(549)
(skup. 55)
(551)
(552)
(553)
(skup.56)
(563)
(568)
(591)
(595)

1 Výnosy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tržby za vlast. výkony a tovar
z toho: tržby za vlastné výrobky
tržby z predaja služieb
tržby za predaný tovar
Zmena stavu vnútroorg. zásob
z toho: zmena stavu zás. ned. výr.
zmena stvu zás. výrobkov
zmena stavu zvierat
Aktivácia
z toho: aktivácia materiálu a tovaru
aktivácia vnútroorg. služieb

(skup. 60)
(601)
(602)
(604)
(skup. 61)
(611)
(612)
(614)
(skup. 62)
(621)
(622)

UR

Skut. 31.12.09 % plnenie k UR

14 937
21 509
285

11 000
660 000
31

10 712
653 950
31

97,38
99,08
100,00

260
25

10
21
1 434 874
1 369 092
65 782

10
21
1 434 874
1 369 092
65 782

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3 570
70
3 500

4 745
102
4 643
66

4 745
102
4 643
66

100,00
100,33
100,00
100,00

142 734
142 734

8 080 461
142 734

8 042 439
104 712

99,53
73,36

142 734

142 734

104 712
0

73,36

ć.
r.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hlavná činnosť

Ukazovateľ
aktivácia DdNM, DdHM
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
z toho: Tržby z predaja DdNM a DdHM
Tržby z predaja materiálu
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty , penále a úroky z omeškania
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Tržby z predaja majetku, rezervy ...
z toho: tržby z predaja NaHIM
zučt. ostatných rezerv z prev.činnosti
zučt. zákonných rezerv z prev.činnosti
zúčtov. zákonných rezerv
zúčtov. časov. rozl. výnosov
Finančné výnosy
kurzové zisky
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
výnosy z bežných transferov ŠR
výnosy z kapitálových transferov ŠR
výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS
výnosy z kapitálovych transferov od ost. subj. mimo VS

plán/SR

(623, 624)
(skup. 64)
(641)
(642)
(644)
(645)
(648)
(skup. 65)
(651)
(653)
(652)
(656)
(658)
( skup.66)
(663)
(skup.68)
(681)
(682)
(687)
(688)

UR

Skut. 31.12.09 % plnenie k UR

354

354

100,00

354
35 545

354
35 545

100,00

35 545

35 545

100,00

1 042
1 042
7 900 786
6 503 327
1 250 328
12 337
134 794

1 042
1 042
7 900 786
6 503 327
1 250 328
12 337
134 794

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

32 Čistý hospod. výsledok (r. 1 V - r. 1 N)
33 Čistý hospod. výsledok-odpočet daň z prijmu
SR schválený rozpočet
UR upravený rozpočet
N = náklady
V = výnosy

1 358 716
1 358 650

vypracoval: Dáša Kissová
číslo tel.: 02/69253117

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov CVTI SR v roku 2009
P.č.
Meno, priezvisko
1. Ján Turňa
2. Ján Turňa

Dátum konania
Miesto konania/štát
20.1.-21.1.2009 Brusel/Belgicko
22.1.-24.1.2009 Bologna, Perugia/Taliansko

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oleg Cvik
Michal Sliacky
Lucia Paulinyová
Jana Tlstovičová
Terézia Mišovičová
Ján Turňa
Terézia Mišovičová
Ján Turňa
Oleg Cvik

23.1.2009
23.1.2009
29.1.- 30.1.2009
23.2.-2.3.2009
1.4.-2.4.2009
6.4.-7.4.2009
5.5.-6.5.2009
10.5.-13.5.2009
10.5.-13.5.2009

Praha /ČR
Praha /ČR
Berlín/Nemecko
Moskva/Rusko
Hradec Králové/ČR
Štrasburg/Francúzsko
Zlín/ČR
Atény/Grécko
Atény/Grécko

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Terézia Mišovičová
Ľubomír Kucka
Oleg Cvik
Marián Vaňo
Ján Turňa
Eva Králiková
Katarína Kyseľová
Alena Paulíková
Daniela Birová
Mária Žitňanská
Edita Tarovská
Mikuláš Kevély
Pavol Marcina
Mária Harachová
Terézia Mišovičová
Mária Harachová

19.5.2009
19.5.-23.5.2009
20.5.-22.5.2009
26.5.-30.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
27.5.-29.5.2009
3.6.2009
3.6.2009
3.6.-6.6.2009
23.6.-25.6.2009
23.6.-25.6.2009

Olomouc/ČR
Sofia/Bulharsko
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Praha /ČR
Brno/ČR
Brno/ČR
Bruggy/Belgicko
Seč u Chrudimi/ČR
Seč u Chrudimi//ČR

Príloha č. 8
Účel ZPC
KBBE NET MEETING
Antiplagiátorstvo
Rokovanie na rektoráte KU, ÚVT, Multidata, s. r. o., STK, Sefira, s. r.
o. - 1/výber nástrojov pre vyhľadávanie EIZ, 2/sivá literatúra v ČR zapojenie SR
detto 3
Zasadnutie pracovnej skupiny CERIF
40. výročie založenia MCVTI v Moskve
23. zasadnutie Komisie pre služby NK ČR
European science foundation
Účasť na seminári "Elektronické služby knižníc"
EuroCris-NISPEZ
EuroCris-NISPEZ
Účasť na seminári "Sociologické prieskumy v knižniciach a ich
psychologické aspekty"
Konferencia PATLIB
Inter. Conference ICSTI
Inforum 2009
Inforum 2009
Inforum 2009/NISPEZ
Inforum 2009/NISPEZ
Inforum 2009/NISPEZ
Inforum 2009/NISPEZ
Inforum 2009
Inforum 2009
Riešenie problémov s firmou Y-soft
Riešenie problémov s firmou Y-soft
Odborný seminár pre zamestnancov EDC
Konferencia "Knihovny současnosti 2009"
Konferencia "Knihovny současnosti 2009"

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ján Turňa
Ján Turňa
Daniela Birová
Mária Žitňanská
Ján Turňa
Danica Zendulková
Lucia Paulinyová
Mikuláš Kevély
Pavol Marcina
Jaroslav Lečko
Ján Laštinec
Eliška Klimentová
Ján Turňa
Eliška Klimentová
Eliška Klimentová
Oľga Števková
Mária Žitňanská
Terézia Mišovičová
Mikuláš Kevély
Pavol Marcina
Juraj Noge
Mikuláš Kevély
Pavol Marcina
Ján Turňa
Oleg Cvik
Ján Turňa
Mária Žitňanská
Oľga Števková
Mikuláš Kevély
Pavol Marcina
Michal Sliacky

28.6.-30.6.2009 Heidelberg/Nemecko
4.7.-10.7.2009
Praha /ČR
9.9.2009
Praha /ČR
9.9.2009
Praha /ČR
13.9.2009
Štrasburg/Francúzsko
13.9.-15.9.2009 Brusel/Belgicko
13.9.-15.9.2009 Brusel/Belgicko
5.10.2009
Brno/ČR
5.10.2009
Brno/ČR
5.10.2009
Brno/ČR
5.10.2009
Brno/ČR
6.10.2009
Brno/ČR
9.10.2009
Brusel/Belgicko
13.10.2009
Brno/ČR
20.10.2009
Brno/ČR
24.11.2009
Brno, MZK/ČR
27.10.2009
Jenštejn u Prahy/ČR
27.10.2009
Jenštejn u Prahy/ČR
27.10.2009
Jenštejn u Prahy/ČR
27.10.2009
Jenštejn u Prahy/ČR
27.10.2009
Jenštejn u Prahy/ČR
29.10.2009
Brno/ČR
29.10.2009
Brno/ČR
10.11.-14.11.2009 St Andrews/Veľká Británia
10.11.-14.11.2009 St Andrews/Veľká Británia
22.11.2009
Rím/Taliansko
30.11.-3.12.2009 Praha /ČR
1.12.2009
Brno/ČR
1.12.-3.12.2009 Praha /ČR
1.12.2009-3.12.2009
Praha /ČR
1.12.2009-3.12.2009
Praha /ČR

European molecular biology laboratory
34th FEBS Congress
Účasť na otvorení Národní technické knihovny
Účasť na otvorení Národní technické knihovny
European science foundation
Seminár Recording Research
Seminár Recording Research
Invex
Invex
Invex
Invex
Inovačný kurz-Moravská zemská knihovna
KBBE NET MEETING
Inovačný kurz-Moravská zemská knihovna
Inovačný kurz-Moravská zemská knihovna
Školenie "Vyhľadávanie v patentových databázach"
Digitalizačné centrum AV ČR
Digitalizačné centrum AV ČR
Digitalizačné centrum AV ČR
Digitalizačné centrum AV ČR
Digitalizačné centrum AV ČR
Riešenie problémov s kopírkami
Riešenie problémov s kopírkami
Membership Meeting Eurocris
Membership Meeting Eurocris
Konferencia molekulárna biológia EMBC
Konferencia archívy, knižnice,múzeá v digitálmom svete
Seminár o bibliogr. bázach tech. noriem a štandardov
Konferencia archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete
Konferencia archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete
Konferencia archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete

Štatistické údaje o vecnom plnení kniţnično-informačnej činnosti CVTI SR
za rok 2009 (Príloha č. 9)
Ukazovateľ
3

STAV KNIŢNIČNÉHO FONDU

4

Kniţničné jednotky spolu k. j.

5 knihy spolu
6
z toho: dokumenty OECD
7 zviazané periodiká
8 firemné dokumenty spolu

9 technické normy spolu
10 patentové dokumenty spolu - počet plných textov na CD / DVD + print
11 patentové dokumenty spolu - počet kusov CD / DVD + print
12 dokumenty DK OECD spolu

13
v tom: knihy
14
zviazané periodiká
15 dokumenty DK EBOR
16 dokumenty EDC spolu
17
z toho: DK EÚ
18 mikroformy
19 Elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokumentov) spolu
20
z toho: knihy
21
firemné dokumenty
22
technické normy
23
patentové dokumety
24
dokumenty OECD
25
dokumenty EÚ

26 Prírastok kniţničného fondu spolu k. j.
27 z toho: knihy
28

29
30
31
32

33
34
35
36

37
38
39
40

41
42
43
44

45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55
56

- kúpou (K)
- povinným výtlačkom (PV)
- darom (D)
- výmenou (V)
- bezodplatným prevodom
zviazané periodiká
- kúpou (K)
- povinným výtlačkom (PV)
- darom (D)
- výmenou (V)
- bezodplatným prevodom
firemné dokumenty (D)
firemné dokumenty (PV)
technické normy (D)
technické normy (PV)
patentové dokumenty (D) - počet plných textov na CD/DVD
patentové dokumenty (D) - počet kusov CD/DVD
patentové dokumenty (PV) - print
dokumenty DK OECD (D)
dokumenty DK EBOR (D)
dokumenty EDC (D)
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokum.) spolu k. j.
z toho: knihy
firemné dokumenty
technické normy
patentové dokumety
dokumenty OECD
dokumenty EDC

Úbytok kniţničného fondu spolu k. j.

57 z toho: knihy
58
zviazané periodiká
59
firemné dokumenty

Skutočnosť 2008 Skutočnosť 2009
k 31. 12. 2008
4 990 833
352 144
4 893
157 057
19 911
105 089
4 352 943
1 422
1 422
0
29
2 238
1 664
581
4 115 099
432
943
12 745
4 100 901
0
78
490 473
3 203
1 438
1 072
466
227
0
1 311
319
896
46
50
0
647
119
1 780
788
482 086

298
8
233
483 146
92
45
1 780
481 228
0
1
4 467
4 035
0
0

k 31. 12. 2009
900 230
351 841
4 968
159 384
20 931
107 328
4 766 243
256 674
1 590
1 590
0
29
2 453
1 672

581
19 781
518
994
14 731
3 460
0
78
10 948
2 961
1 204
976
504
277
0
2 327
592
1 282
399
54
0
839
181
1 986
872
412 128
227
1 172
168
0
215
2 350
86
51
1 986
227
0
0
3 883
3 264
0
0

60

technicke normy

61
dokumenty EÚ
62
elektronické dokumenty (CD, DVD)
63 Knihy získané spolu k. j.
64 tuzemské

65
66 zahraničné
67
68

elektronické knihy
elektronické knihy

Získané firemné dokumenty

69 tuzemské
70 zahraničné
71
z toho: elektronické spolu
72

76 zahraničné

77
z toho: elektronické
78
z toho: konzorcialne
79 Počet exemplárov získavaných titulov periodík (spolu)
80 z toho: tuzemské

81
zahraničné
82 SPRACOVANIE KNIŢNIČNÉHO
83 Vecné spracovanie
84 z toho: knihy
periodiká (tituly)
firemné dokumenty
elektronické dokumenty
88
záznamy z retrokonverzie

89 Menné spracovanie
90 z toho: knihy
91
zviazané periodiká
firemné dokumenty

93
elektronické dokumenty
94
záznamy z retrokonverzie
95 Kniţničné jednotky spracované automatizovane
96

Budovanie katalógov / báz dát (počet záznamov celkom):

97
98
99

OPAC
FL (firemná literatúra)
OECD (záznamy v OPACU-nezapočítava sa)
EDC
ZKC (báza periodík)
SKP (online Súborný katalóg periodík)
Odpisy z: elektronického katalógu (PC)
prírastkového zoznamu kníh

100

104

105 VÝPOŢIČNÁ ČINNOSŤ
106 Výpoţičky spolu
107 z toho: absenčné
108

109
110
111
112

113
114
115
116

117
118
119
120

2 903
921
18
1 982
1 517
1 494
2 982
926
2 056

1 469
922
21
547
129
10
1 539
929
610

4 140
3 456
104
580
72
1 948
5 820
3 819
1 311
690
86
4 030
4 563 389
181 235
153 018
19 902
4 893
3 702
4 001
612
4 036
4 035

3 912
2 856
41
1 015
79
2 875
6 611
3 269
2 327
1 015
90
55 219
477 697
189 801
161 031
20 922
4 968
2 919
4 073
856
2 049
2 049

85 217
46 509
37 426
11
321
306
15
961
2
959

96 077
48 893
45 374
3
431
413
18
1 379
13
1 362

58
58
58
363

149
149
149
906

FONDU

85
86
87

101
102
103

619
0
0
4 986
3 772
51
1 214
10
1 015
360
655
50

Periodiká

73 Počet získavaných titulov periodík spolu
74 tuzemské
75
z toho: elektronické

92

431
1
0
5 779
3 989
99
1 790
17
445
116
329
36

prezenčné
z toho e-dokumenty CD/DVD
MVS
z toho: - iným knižniciam
- z iných knižníc
MMVS
z toho: - iným knižniciam
- z iných knižníc

Elektronické dodávanie článkov z periodík
počet používateľov
počet žiadaných titulov
počet žiadaných článkov
počet dodaných strán kópií

121
v rámci CVS (interné)
122 Aktuálne obsahy periodík
123 počet zaradených titulov
124 počet používateľov
125 počet poskytnutých obsahov
126 počet strán dodaných kópií

127 Výpoţičky podľa druhu dokumentu :
128 knihy
129 periodiká
130 firemné dokumenty (vrátane periodík) spolu
131
z toho:print
132
elektronické dokumenty
133 technické normy spolu
134
z toho:print
135
elektronické dokumenty
136 patentové dokumenty spolu
137
z toho:print
138
elektronické dokumenty (CD/DVD)
139 dokumenty DK OECD
140
z toho: knihy
141
periodiká
142 dokumenty DK EBOR
143
z toho: knihy
144 dokumenty EDC
145
z toho: knihy + periodiká
146
elektronické dokumenty (CD/DVD)

147 Počet kniţničných jednotiek vo voľnom výbere
148

Počet študovní a čitární

149 Počet študijných miest v študovniach a čitárňach
150 Celková plocha kniţnice v m2
151
z toho: priestory pre pouţívateľov v m2
152

Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týţdeň

153 POUŢÍVATELIA
154 Počet registrovaných používateľov
155 z toho: používateľov s platným preukazom
156

nových používateľov

157 Počet vyradených používateľov
158 Počet návštevníkov študovní spolu
159 z toho: všeobecnej študovne
160

161
162
163
164

študovne periodík
študovne firemných dokumentov
študovne technických noriem
študovne patentových dokumentov
študovne dokumentov OECD +EBOR
študovne dokumentov EÚ

165
166 INFORMAČNÁ A REŠERŠNÁ ČINNOSŤ
167 Poskytnuté evid. bibliografické a faktografické informácie
168 Priebeţné rešerše - počet profilov
169 z toho: BD na CD, internet
170 Retrospektívne rešerše spolu
171 z toho: - klasické
172

173
174
175
176

- automatizované:
dialógové rešerše (DB centrá)
BD na počít. médiách spolu (norm.,patent.,fir.-CDROM):
internetové zdroje
BD internet

177 ZÍSKAVANÉ DATABÁZY
178 Databázy na CD ROM/DVD
179 Online databázy
180

0

6

8
1
90
0
85 217
56 746
17 001
2 083
2 063
20
4 695
4 695
0
4 118
4 113
5
505
394
111
2
2
67
62
5
22 185
3
156
6 133
4 648
55

7
1
75
0
96 077
61 363
22 818
2 063
2 030
33
5 192
5 192
0
4 006
4 006
0
450
329
121
8
8
177
177
0
31 875
3
156
6 133
4 648
53

19 700
2 872
1 161
0
6 845
3 173
2 983
168
368
37
81
35

12 542
3 385
1 720
9 404
9 712
4 276
4 216
363
594
81
100
82

8 527
5
5
301
14
287
0
1
131
155

11 633
5
5
308
35
273
0
0
139
134

13
8

13
7

14

13

/ EIZ

SPRÍSTUPŇOVANÉ DATABÁZY / EIZ

181 Databázy na CD ROM/DVD

182 Online databázy
183 Databázy / e-katalógy CVTI SR
184 e-knihy online (počet titulov)

185 Licencované internetové pramene (počet databáz)
186 INTERNETOVÉ PRACOVISKÁ (počet)
187 počet používateľov (počet prístupov = x 30)
188 využívanie (počet hodín celkom)

189 WEB sídlo CVTI SR
190 celkový počet vstupov
191 celkový počet webstránok
192 rozsah webstránok (kB)

193 aktualizované webstránky (počet)
194 EURO:i: portál
195 celkový počet vstupov
196 celkový počet webstránok
197 rozsah webstránok (kB)
198 aktualizované webstránky (počet)

Počet vstupov do OPACu (nad 1 minútu trvania)
200 Počet vzdialených prístupov do e-zdrojov
201 EDIS/EDC
199

202 e-dokumenty EKES (celkom)
203 euronavigátor EKES - celkový počet liniek
204 e-referenčná skužba (vyhotovené odpovede)

205 EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
206 Neperiodické publikácie: počet titulov
počet titulov
207 Periodické publikácie:
208

počet čísiel

počet titulov
209 Propagačné letáky:
210 Vzdelávacie akcie (kurzy, semináre, iné) - počet
211 počet účastníkov
212

213
214
215

Vzdelávacie a kulkúrno-spoločenské podujatia pre pouţiv.
z toho : Informačná výchova pre verejnosť - počet
počet účastníkov

217 počet učastníkov
218 Metodické konzultácie
219 REPROGRAFICKÉ A

Počet PC s pripojením na internet

233 z toho: - prístupných pre používateľov
234 Obchodná kancelária vydavateľstva
235 počet zákazníkov

241

208 778
412
2 081
317
7 118
5 251

286 904
415
2 138
161
9 682
23 539

1 461
611
192

1 461
735
268

7
3
8
10
8
259
75
39
702

3
2
9
17
31
1 248
54
25
1 402

42
593
397

9
111
562

215 216

186 269
28 947
2 758
349
78
71
3 383

364 059
294 413
69 646
3 833
424
454
82
8 961

30
188
77
185
77

41
201
77
198
77

počet produktov dodaných klientom
počet abonovaných periodík

717
2 011
158

1 899
149

89
18
25

98
23
25

EÚ ÚpP

237
238 ZAMESTNANCI
239 Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)
240

318 058
1 710
88 595
6 136

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

229 Počet serverov v kniţnici
230 Počet osobných PC
231 z toho: - prístupných pre používateľov

236

309 970
1 618
78 360
3 909

KNIHÁRSKE PRÁCE

220 Rozmnoženiny - celkový počet kópií
221
v tom: v kniharskej dielni
222
v tom: vo výpožičnej službe
223 Brožovanie
224 Tvrdá väzba
225 Hrebeňová väzba dokumentov
226 Tepelná väzba
227 Kartonážne práce

232

21
6
114
15
32
2 846
4 644

EXKURZIE V KNIŢNICI

216 počet exkurzií

228

22
6
1 873
12
32
2 223
3 188

z toho: s VŠ knihovníckym vzdelaním
z toho: so SŠ knihovníckym vzdelaním

719

242
z toho: s iným VŠ vzdelaním
243 Výnosy(príjmy) z hlavnej činnosti spolu (v tis. Sk)
244 prevadzkové dotácie - transfery na činnosť

245 v tom : - zo štátneho rozpočtu
246
- od inych subjektov
247
- tržby spolu
248

z toho poplatky za knižničné činnosti

249
- iné výnosy , dary, granty
250
z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu
251 Náklady na hlavnú činnosť (v tis. Sk)
252

z toho: mzdové náklady (bez OON)

na nákup knižničného fondu
253
254 Kapitálové výdavky spolu ( v tis. Sk)
v tom: výstavba a rekonštrukcia
255
256

257

automatizácia
ostatné kapitálové výdavky

7
103 981 000
98 809 000
98 809 000
486 000
4 686 000
838 000
0
0
104 102 000
21 286 000
4 748 000
37 350 000
23 472 000
12 131 000
1 747 000

3
2 436 040
2 330 928
2 330 928
0
104 712
31 655
400
0
2 235 123
889 930
21 386
132 169
0
120 866
11 303

