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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

1.1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1
Rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Riaditeľ: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Kontakt: Tel.: 02/69253 102, Fax: 02/69253 180, e-mail: cvti@cvtisr.sk URL: http://www.cvtisr.sk
VEDENIE ORGANIZÁCIE
Vedúci kancelárie riaditeľa

Ing. Ľubomír BILSKÝ

Námestníci
Námestník pre odborné činnosti
Námestník pre ekonomiku a prevádzku

PhDr. Mária ŽITŇANSKÁ
Ing. Eva KALUŽÁKOVÁ

Vedúci odborov
Projektová kancelária
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Odbor informačných technológií
Odbor rozvoja informačných technológií
Odbor transferu technológií
Odbor ekonomicko-hospodársky
Odbor knižnično-informačných služieb
Odbor knižničných fondov
Odbor elektronických informačných zdrojov

PhDr. Daniela BIROVÁ
Mgr. Andrea PUTALOVÁ
Ing. Mikuláš KEVÉLY
Mgr. Juraj NOGE
Mgr. Miroslav KUBIŠ
Bc. Dáša KISSOVÁ
Mgr. Terézia MIŠOVIČOVÁ
PhDr. Gabriela MIKLÁNKOVÁ
Mgr. Ľudmila HRČKOVÁ

1.2

HLAVNÉ ÚLOHY A ČINNOSTI CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) je štátnou príspevkovou organizáciou
napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).
V súčasnosti CVTI SR komplexne zabezpečuje informačnú podporu pre vedu a techniku na Slovensku
prostredníctvom priamo zadaných úloh MŠVVaŠ SR a realizácie národných projektov spolufinancovaných
zo zdrojov EÚ. Plní funkciu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a je
metodicko-analytickým a výskumným pracoviskom pre informačný systém výskumu a vývoja na Slovensku
– prevádzkuje Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie. V súvislosti so zabezpečovaním
podpory v procese hodnotenia vedy prevádzkuje CVTI SR Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
a Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác spoločne so Systémom na odhaľovanie plagiátov
pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. V rámci prevádzky špecializovanej
vedeckej knižnice sa zameriava na získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých
druhov vedeckých dokumentov a informácií v papierovej podobe i v elektronickom prostredí. V rámci
svojej činnosti prevádzkuje Stredisko patentových informácií – PATLIB a podieľa sa na návrhu národného
systému pre transfer technológií. CVTI SR implementuje tri národné a niekoľko medzinárodných projektov
zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Všetky úlohy plní Centrum vedecko-technických
informácií SR v súlade so svojím Štatútom a Plánom hlavných úloh na príslušný rok.
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2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

2.1

POSLANIE CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Poslaním CVTI SR je prispievať k podpore rozvoja vedy a techniky na Slovensku najmä prostredníctvom
budovania a prevádzky komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. V rámci aktivít CVTI SR
je zabezpečovaná prevádzka a rozvoj Centrálneho informačného systému pre výskum, vývoj a inovácie
(CIP), Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra evidencie
umeleckej činnosti (CREUČ), Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a naň
napojeného Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných
inštitúcií, tzv. antiplagiátorského systému (APS). Inštitúcia sa zaoberá aj metodickou a analytickou
činnosťou zameranou na podporu riadenia a hodnotenia v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií.
CVTI SR tiež zabezpečuje vývoj nového informačného systému o vede, postaveného na dátovom formáte
Európskej únie CERIF, s názvom SK CRIS.
Jednou z hlavných funkcií CVTI SR je prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice a s tým súvisiace aktivity
v oblasti budovania a spravovania knižničných a informačných fondov, ako i poskytovanie knižničných
a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť. CVTI SR prevádzkuje stredisko patentových
informácií – PATLIB, Európske dokumentačné centrum a je depozitnou knižnicou Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR ) a Svetovej
organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
Samostatnou činnosťou je popularizácia vedy a techniky smerom k odbornej i širšej verejnosti, ktorej sa
venuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR (NCP VaT).
CVTI SR implementuje tri národné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ
prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie
komplexných podporných služieb pre vedeckú komunitu na Slovensku. Participuje tiež na realizácii troch
medzinárodných projektov spolufinancovaných z Operačných programov Stredná a Juhovýchodná Európa.
V roku 2012 bola úspešne ukončená implementácie projektu APVV s názvom Schola LUDUS online.

2.2
2.2.1

STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
PLÁN ČINNOSTÍ

Snahou CVTI SR v strednodobom horizonte je upevnenie si kľúčového postavenia v oblasti zabezpečovania
komplexnej podpory vedy a výskumu na Slovensku.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné pokračovať v úspešnej implementácii národných projektov
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré nám umožňujú naše služby ďalej skvalitňovať
a diverzifikovať, a tým cielene reagovať na aktuálne potreby vedeckej komunity na Slovensku. V tejto
súvislosti vnímame v rámci jednotlivých projektov niekoľko hlavných výziev. V prípade národného
projektu NISPEZ je to riešenie otázky financovania prístupov k licencovaným e-zdrojom pre vedecké
inštitúcie po vyčerpaní prostriedkov alokovaných zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci aktuálneho
programovacieho obdobia (2007 – 2014). V rámci národného projektu DC VaV je kľúčovým rozšírenie
a dovybavenie Dátového centra pre výskum a vývoj vhodným aplikačným softvérovým zariadením
reflektujúcim konkrétne požiadavky vedeckých pracovníkov. Hlavným výstupom národného projektu
NITT SK bude navrhnutie a spustenie efektívneho systému na podporu aplikácie a využívania vedeckých
poznatkov v hospodárskej a spoločenskej praxi.
V záujme zabezpečenia dodatočných prostriedkov na financovanie časti našich aktivít mimo zdrojov
zo štátneho rozpočtu sa Centrum vedecko-technických informácií SR zapája aj do implementácie ďalších,
spravidla medzinárodných projektov. Jedným z nich je pilotný projekt spolufinancovaný Európskym
patentovým úradom zameraný na reorientáciu nášho Strediska patentových informácií – PATLIB. Ďalšími
projektmi, ktorých realizácia začala v priebehu rokov 2011 a 2012, sú projekty FORT – Podpora
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kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií a CentralCommunity – Vznikajúce komunity pre
kolektívne inovácie v Strednej Európe v rámci Operačného programu Stredná Európa, projekt SEE Science Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy realizovaný
v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa a projekt SmartNet – Sieť technologických centier
podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko.
Dôležitou činnosťou bude aj začatie implementácie dvoch nových národných projektov, ktorých Žiadosti
o NFP boli pracovníkmi CVTI SR spracované koncom roka 2012. Prvým z nich je „Národný informačný
systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II
(NISPEZ II)“, ktorý je komplementárny k bežiacemu projektu NISPEZ. Druhým projektom je „PopVaT –
Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti
o dôležitosti vedy, motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov
a v neposlednom rade motivovať samotnú vedeckú komunity k aktívnej popularizácii vedeckej činnosti.
Trvanie oboch projektov je plánované do konca októbra r. 2015.
Významnou aktivitou CVTI SR v najbližšom období bude ďalší rozvoj registrov určených na komplexnú
analýzu, riadenie a hodnotenie vedeckých a výskumných aktivít, či už ide o evidenciu publikačnej
a umeleckej činnosti alebo systém na odhaľovanie plagiátov. Pôjde najmä o snahu začleniť do
hodnotiacich procesov aj vedecké inštitúcie mimo vysokých škôl (najmä SAV a ostatné výskumné
inštitúcie) a získať tak efektívne nástroje na komplexné monitorovanie a hodnotenie vedy na Slovensku.
Dôležitým krokom bude aj spustenie a prevádzka inovovaného informačného systému o vede SK CRIS.
Systém bol vytvorený v súlade s medzinárodnými štandardmi EÚ, v záujme zabezpečenia jeho
kompatibility a prepojenia s lokálnymi informačnými systémami jednotlivých vedeckých inštitúcií, ako i so
systémami o vede prevádzkovanými v iných európskych krajinách. Systém SK CRIS bol uvedený do
testovacej prevádzky koncom roka 2012.
Aktivity plánujeme ďalej rozvíjať i v oblasti systematického získavania a spracovania slovenskej produkcie
sivej literatúry a jej následného sprístupnenia odbornej i širokej verejnosti na internete. CVTI SR bude
v decembri 2013 hostiť 15. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GL 15,
organizovanej každoročne medzinárodných zoskupením GreyNet.
Pre širokú obec knihovníkov a informačných pracovníkov plánujeme i naďalej pripravovať a vydávať
celoslovenský odborný časopis ITlib. Informačné technológie a knižnice a prinášať tak informácie
o najnovších trendoch v oblasti knihovníctva, informačnej vedy, výskumu, vývoja a nových technológií.
CVTI SR bude i v budúcnosti pokračovať v aktívnom vyhľadávaní a získavaní rôznych zdrojov financovania
aktivít zameraných na podporu vedy a výskumu s cieľom zabezpečiť poskytovanie širokej škály
podporných služieb pre vedeckú komunitu na Slovensku. Pozornosť bude zároveň venovaná dosiahnutiu
čo najvyššej kvality a pridanej hodnoty týchto služieb. Naším prvoradým záujmov však i naďalej ostane
riadne a dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich z poslania našej inštitúcie, ako priamo riadenej organizácie
MŠVVaŠ SR.

2.2.2
PERSONÁLNE PLÁNY
Pripravenosť zamestnancov na nové úlohy bude naďalej patriť medzi kľúčové faktory pri plnení
strategických zámerov CVTI SR. Na zabezpečenie nových úloh a činností spojených s implementáciou
projektov spolufinancovaných zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu budeme okrem nevyhnutného nárastu
počtu zamestnancov a adekvátnych organizačných opatrení realizovať program výberu a odborného rastu
ľudských zdrojov. Pretrvávajúcim cieľom bude optimalizovanie vekovej štruktúry zamestnancov
a vytváranie podmienok na plné uplatnenie profesijných a vedomostných kvalít dlhoročných i nových
pracovníkov. Analyzované budú možnosti ďalšieho využívania a vylepšovania systému hodnotenia
výkonnosti pracovníkov prostredníctvom sledovania vybraných merateľných ukazovateľov.
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2.2.3

FINANČNÉ PLÁNOVANIE

Plán príjmov
Pri koncipovaní strednodobého výhľadu na roky 2013 – 2015 sa počíta s nárastom príjmov v prípade
možnosti refundácie časti prevádzkových nákladov v súvislosti s plánovanými novými činnosťami
digitalizačného pracoviska a Dátového centra pre VaV. Súvisiace výkony a služby budú poskytované len
vedeckej obci v rámci celej SR (poskytovanie dátového priestoru a výpočtového výkonu, spravovanie
rozsiahlych účelových databáz určených pre vedu a výskum s využitím špecializovaného aplikačného
programového vybavenia). Ceny za poskytované služby budú kalkulované tak, aby pokryli iba skutočne
vynaložené náklady (na mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku pracovísk – operátorov
a energie, ktoré nie je možné hradiť z národného projektu DC VaV), bez vytvárania akéhokoľvek zisku.
Plán príjmov za tieto služby na rok 2013 predstavuje čiastku 10.000 € a odhad na roky 2014 a 2015
predstavuje 20.000 €. Odkúpením súboru nehmotného majetku pozostávajúceho z nezapísaného
označenia a know-how súvisiaceho s vydávaním a predajom (vrátane databázy predplatiteľov) mesačníka
QUARK očakávame v budúcich rokoch príjmy na úrovni cca. 20.000 € ročne.
Dňa 13.3.2013 bolo v Úradnom vestníku EÚ v č. L 69 zverejnené Nariadenie Rady (EÚ) č.216/2013 zo
7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie , ktoré mení právnu silu
elektronického vydania zverejňovaného na internete s platnosťou od 1. 7. 2013. Z uvedeného dôvodu sa
očakáva, že naši klienti využijú možnosť získavať právoplatné informácie z internetu od tohto dátumu
bezplatne. Ako sme boli informovaní klientom sa umožní predplatné zrušiť od uvedeného dátumu
a alikvotná časť predplatného sa im vráti, preto očakávame, že doterajšia výška príjmov z kancelárie
Úradu pre publikácie EÚ sa môže ku koncu roka pomerne výrazne znížiť.
Plán bežných výdavkov
V strednodobom výhľade v oblasti bežných transferov je odhad objemu prostriedkov na rok 2013 vo výške
3.953.730 €, na rok 2014 je odhad cca 4.151.416 €. V rámci strednodobého výhľadu návrh rozpočtu
zohľadňuje nárast tarifných platov v zmysle platových postupov, ďalej tiež medziročný nárast
o výšku plánovanej miery inflácie v tovaroch a službách. S rozširovaním úloh CVTI SR v ďalšom období
predpokladáme potrebu nárastu objemu bežného transferu, najmä v súvislosti s prevádzkou Národného
systému pre transfer technológií, Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti,
Centrálnych registrov evidencie publikačnej a umeleckej činnosti, ako aj s potrebou zabezpečiť technickú
podporu pre Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktorú nie je možné hradiť z projektov štrukturálnych
fondov EÚ.

Plán kapitálových výdavkov
V strednodobom výhľade MŠVVaŠ SR má naplánované CVTI SR v RIS-e kapitálové výdavky na rok 2013 vo
výške 70.000 €. Tieto sú určené na dokončenie prestavby priestorov CVTI SR. Kapitálové prostriedky sú
CVTI SR prideľované na základe skutočnej potreby na začiatku príslušného rozpočtového obdobia, resp.
v prípade potreby rozpočtovým opatrením v priebehu rozpočtového obdobia.
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE

Vzhľadom na povahu vykonávaných činností nemalo CVTI SR s MŠVVaŠ SR na rok 2012 uzatvorený
kontrakt. Plnenie všetkých úloh vyplývajúcich zo Štatútu CVTI SR a schváleného Plánu hlavných úloh na
rok 2012, vrátane ďalších relevantných činností, bolo riadne zabezpečené.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Činnosti CVTI SR boli v roku 2012 realizované v súlade s poslaním inštitúcie a stanovenými hlavnými
úlohami. Organizácia tiež zabezpečovala plnenie úloh v zmysle aktuálnych požiadaviek ministerstva
a svojej rozvojovej stratégie. Konkrétne činnosti a zhodnotenie ich plnenia v roku 2012 sú podrobne
uvedené v kapitole 7. tejto výročnej správy. Hlavné činnosti organizácie v roku 2012 boli nasledovné:
a) Priame úlohy pre MŠVVaŠ SR
 Informačná podpora vedy a techniky na Slovensku – prevádzka špecializovanej vedeckej knižnice
v zmysle zákona č.183/2000 Z. z. Získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie všetkých
druhov dokumentov a informácií bez ohľadu na formu média a lokalizáciu.
 Zabezpečovanie prevádzky a obsahovej aktualizácie Centrálneho informačného portálu pre výskum,
vývoj a inovácie (CIP VVI).
 Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej
činnosti (CREUČ) prevádzkuje CVTI SR od roku 2008. CREPČ/CREUČ sú databázy publikačnej a
umeleckej činnosti, pričom CVTI SR koordinuje zber publikácií z vysokých škôl SR a zabezpečuje
správnosť a korektnosť zozbieraných údajov.
 Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) je prevádzkovaný v CVTI SR a slúži ako
porovnávací korpus (spoločne s vybranými internetovými zdrojmi) pre Systém na odhaľovanie
plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. Celkový počet prác
v registri k 31. 12. 2012 dosiahol stav 224.774.
 Činnosť Strediska patentových informácií SR – PATLIB. V roku 2010 sa CVTI SR ako jediné pracovisko
za SR zapojilo do pilotného projektu Európskeho patentového úradu na reorientáciu stredísk PATLIB.
b) Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti
 Národné centrum pre popularizáciu vedy a technicky v spoločnosti (NCP VaT) organizuje viaceré
podujatia (Veda v CENTRE, Vedecká cukráreň – nepretržite od roku 2008; od apríla 2010 nová relácia
Laboratórium v spolupráci s Rádiom Devín a relácia Spektrum vedy na STV 2 a ďalšie) popularizujúce
vedu a vedecké poznanie formou príťažlivou pre mladých ľudí, študentov, odbornú aj širokú
verejnosť.
c) Realizácia projektov
 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým
informačným zdrojom (NISPEZ)
Zmluva podpísaná: 15. decembra 2008
Obdobie realizácie: 12/2008 – 05/2014
Rozpočet projektu: 19 881 676,23 €
Operačný program: Výskum a vývoj
 Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj (DC VaV)
Zmluva podpísaná: 15. júna 2009
Obdobie realizácie: 06/2009 – 06/2014
Rozpočet projektu: 33 133 963,58 €
Operačný program: Výskum a vývoj
 Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Zmluva podpísaná: 15. júna 2010
Obdobie realizácie: 06/2010 – 12/2014
Rozpočet projektu: 8 234 571,17 €
Operačný program: Výskum a vývoj
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 FORT - Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií
Obdobie realizácie: 05/2011 – 10/2013
Rozpočet projektu: 2 311 418,- €, z toho CVTI SR 253 500,- €
Operačný program: Stredná Európa
 SEE Science - Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej
Európy
Obdobie realizácie: 04/2011 – 03/2014
Rozpočet projektu: 2 165 130,- €, z toho CVTI SR 169 778,- €
Operačný program: Juhovýchodná Európa
 Schola LUDUS online
Obdobie realizácie: 09/2009 – 08/2012
Rozpočet projektu: 70 000,- €
Program: APVV – LPP
 Smart>Net – Interregionálna sieť technologických centier
Trvanie projektu: marec 2012 – august 2014
Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 144 336,00 €
Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja
Program: Program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013
 CentralCommunity – Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v Strednej Európe
Trvanie projektu: september 2012 – december 2014
Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 152 472,48 €
Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Stredná Európa

 PATLIB – Pilotný projekt preorientovania činnosti stredísk patentových informácií na strediská
poskytujúce sofistikované služby
Trvanie projektu: november 2010 – november 2013 (s možnosťou predĺženia o 2 roky)
Celkový rozpočet projektu: 97 900,00 €
Financovanie: Európsky patentový úrad – 75%, CVTI SR - 25%
Kooperačný program: EPÚ, ÚPV SR a CVTI SR
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad hlavných činností zoskupených do niekoľkých okruhov, vrátane
orientačnej alokácie mzdových nákladov pripadajúcich na jednotlivé typy činností, vyčíslených na základe
podielu pracovného času zamestnancov CVTI SR venovaného týmto aktivitám.

Tabuľka č. 1 – Činnosti a prislúchajúce náklady
ČINNOSŤ

MZDOVÉ
NÁKLADY (610)
V€

%
PODIEL

Knižnično-informačná činnosť

488 596,70

35,86%

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky

54 554,27

4,00%
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ČINNOSŤ

MZDOVÉ
NÁKLADY (610)
V€

%
PODIEL

Prevádzka registrov a databáz o vedeckej činnosti (z toho):

135 292,18

9,93%

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

66 079,26

4,85 %

Prevádzka a rozvoj Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti

42 508,72

3,12%

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

26 704,20

1,96%

Národné projekty (z toho):

502 672,56

36,89%

Národný projekt NISPEZ

156 837,72

11,51%

Národný projekt DC VaV

35 786,66

2,63%

Národný projekt NITT SK

310 048,18

22,76%

Ostatné činnosti (z toho):

181 343,29

13,31%

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

49 457,26

3,63%

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

25 069,25

1,84%

Iné aktivity ( projekty PATLIB, FORT, SEE Science, Schola Ludus, SmartNet,
CentralCommunity )

106 816,79

7,84%

SPOLU

1 362 459,00

100%

Graf č. 1 – Činnosti a prislúchajúce náklady

Graf č. 1 – Činnosti a prislúchajúce náklady

13,31 %
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Knižnično-informačná činnosť
488596,70
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4,00 %
Národné projekty 502672,56

9,93 %

Ostatné činnosti 181343,29
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Zdroje krytia rozpočtu CVTI SR v časovom prehľade vyjadruje tabuľka č. 2.
Tabuľka č. 2 – Zdroje krytia
2010 (€)

2011 (€)

2012 (€)

EUR

EUR

EUR

Zdroj financovania
Bežný transfer

3 276 141,00

3 440 095 ,00

284 091,00

524 320,00

3 560 232 ,00

3 964 415,00

4 115 356,00

Prenesené prostriedky z predchádzajúceho
roku

336 615,03

384 441,58

331 833,79

Vlastné zdroje

367 686,00

134 753,45

150 769,00

0

9 099,84

17 040,61

Štrukturálne fondy EÚ

19 166 877,39

6 584 052,75

5 261 322,00

Zdroje celkom

23 431 410,42

11 076 762,62

9 876 321,40

Kapitálový transfer
Celkom zo štátneho rozpočtu na príslušný rok

Od medzinárodnej organizácie

4 115 356,00

Vývoj objemu výdavkov zobrazuje graf č.2.
Graf č. 2 – Vývoj objemu výdavkov
25000000
20000000
15000000

Štrukturálne fondy EÚ

10000000

Celkom zo štátneho
rozpočtu

5000000
0
2010 (€)
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2012 (€)

Prehľad o nákladoch, výnosoch a dosiahnutom hospodárskom výsledku CVTI SR v jednotlivých rokoch je
uvedený v tabuľke č. 3.
Tabuľka č. 3 – Hospodársky výsledok
Ukazovateľ

2010 (€)

2011 (€)

2012 (€)

Náklady

9 091 911

12 623 979

13 695 948

z toho osobné náklady

1 545 522

1 611 295

1 839 287

Výnosy

9 049 444

12 696 910

14 168 324

-42 467

72 931

472 376

Hospodársky výsledok
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Hospodársky výsledok v roku 2012 predstavuje zisk 472 376 €. Kladný hospodársky výsledok bol
dosiahnutý zaplatením elektronických informačných zdrojov v rámci štrukturálnych fondov a supportov
dát pre DC VaV v Žiline v decembri 2012 ako zmluvný záväzok na rok 2013 (účet 381 - náklady budúcich
období), t.j. náklady sa zúčtujú až v roku 2013 v zmysle § 76 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie).
Prehľad o skupinách nákladov a výnosov za rok 2012 v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť vyjadruje
tabuľka č. 4.
Tabuľka č. 4 – Členenie nákladov a výnosov
Výnosy

Hlavná činnosť
(€)

Prevádzkové dotácie - bežné transfery (681)

8 208 854

Výnosy z kapitálových transferov (682)

5 624 776

Výnosy z bežných transferov od iných subjektov mimo V.S.(687)
Výnosy z kapitálových transferov od iných subjektov mimo V.S.(688)
Tržby za predaj služieb (602)

10 621
146 109
18 973

Tržby z predaja dlhodobého majetku (641

Podnikateľská
činnosť
(€)

107 320

1 564

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)

8 354

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (652)
Kurzové zisky (663)

34 843
6 909

Náklady
Spotrebované nákupy (50.)

409 064

17 676

Služby (51.)

4 457 479

63 053

Osobné náklady (52.)

1 825 137

14 150

Iné náklady ( 53.+54.+55.+56.+59.)

6 904 792

4 596

Hospodársky výsledok po zdanení

464 531

6 354

Čerpanie výdavkov národných projektov systémom refundácie a predfinancovania a dosiahnuté percento
oprávnenosti nákladov zo štrukturálnych fondov za obdobie január - december 2012 podľa jednotlivých
národných projektov vyjadrujú nasledujúce grafy:
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Graf č. 3 – Čerpanie projektu NISPEZ

Pozn.: k 25. 3. 2013 neboli v projekte NISPEZ preplatené žiadosti od júna 2012.

Graf č. 4 – Čerpanie projektu DC VaV

Pozn.: k 25. 3. 2013 neboli v projekte DC VaV preplatené žiadosti od septembra 2012.
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Graf č. 5 – Čerpanie projektu NITT SK

Pozn.: k 25. 3. 2013 neboli v projekte NITT SK preplatené žiadosti od augusta 2012.

Rozpočtové opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podrobný prehľad o plnení
príjmov a čerpaní výdavkov ako i hodnotenie hospodárenia z hľadiska nákladov, výnosov a hospodárskeho
výsledku CVTI SR v roku 2012 obsahujú prílohy č. 7 - 9.
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

V CVTI SR bol v roku 2012 priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) 114 zamestnancov,
vo fyzických osobách 124. V priebehu roka 2012 bolo prijatých do pracovného pomeru
15 zamestnancov. Z CVTI SR za sledované obdobie odišlo 7 zamestnancov. V CVTI SR v sledovanom
období pracovalo 17 zamestnancov na kratší pracovný úväzok. CVTI SR v roku 2012 zamestnávalo 74
zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, t. j. 59,7 % z celkového počtu zamestnancov, 45
zamestnancov s úplným stredným vzdelaním, t. j. 33,3 % a 5 zamestnancov so základným a stredným
vzdelaním, t. j. 4,0 %.
Tabuľka č. 5 – Počet zamestnancov v r. 2002 – 2012
Rok

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

prepočítaný

vo fyzických osobách

122
119
119
121
117
108
89
98
111
110
114

124
121
128
129
125
110
91
104
120
120
124

Tabuľka č. 6 – Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012
Stupeň vzdelania

Počet zamestnancov v r. 2012

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

3
2
14
31
13
61
124

Tabuľka č. 7 – Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2012
18 – 30 rokov
25
20 %

31 – 40 rokov
18
14,5%

41 – 50 rokov
24
19,5%

Graf č. 6 – Veková štruktúra zamestnancov
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51 – 59 rokov
43
34,5%

nad 60 rokov
14
11,5%

6.1

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CVTI SR K 31.12.2012

1 RIADITEĽ
1.1 Kancelária riaditeľa
1.1.1 Sekretariát
1.1.2 Referát právny a kontrolný
1.1.3 Oddelenie vzťahov s verejnosťou
1.2 Projektová kancelária (PK)
1.2.1 Gestori databáz NISPEZ
2.1 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP vaT)
2.1.1 Oddelenie propagácie VaT
2.1.2 Oddelenie elektronických služieb
2.1.3 Oddelenie správy a prevádzky portálu
2.2 Odbor informačných technológií (OIT)
2.2.1 Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
2.2.2 Oddelenie Dátové centrum (ODC)
2.2.3 Digitalizačné pracovisko (DP)
2.3 Odbor rozvoja informačných systémov (ORIS)
2.3.1 Oddelenie podpory aplikačného softvéru (OPA)
2.3.2 Referát knižnično-informačných systémov (RKIS)
2.4 Odbor transferu technológií (OTT)
2.4.1 Oddelenie informačnej podpory TT (OIP)
2.4.2 Oddelenie metodicko-analytické (OMA)
2.4.3 Oddelenie hodnotenia kvality pracovísk VaV
3 ÚSEK EKONOMIKY A PREVÁDZKY
3.1 Odbor ekonomicko-hospodársky
3.1.1 Ekonomické oddelenie
3.1.1.1 Referát PAM a personálny
3.1.1.2 Pokladňa a referát odoslaných faktúr
3.1.1.3 Referát zásobovania
3.1.1.4 Referát účtovníctva
3.1.1.5 Referát evidencie majetku
3.1.1.6 Referát verejného obstarávania
3.1.1.7 Referát rozpočtu a štátnej pokladnice
3.1.2 Oddelenie správy budovy
3.1.2.1 Referát autodopravy
3.1.2.2 Referát údržby
3.1.2.3 Referát BOZP
3.1.2.4 Podateľňa a archív
3.2 Referát knihárskej dielne
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4 ÚSEK KNIŽNIČNO-INFORMAČNEJ ČINNOSTI
4.1 Referát metodiky, štatistiky a vzdelávania
4.2 Odbor knižničných fondov
4.2.1 Oddelenie periodických dokumentov
4.2.2 Oddelenie neperiodických dokumentov
4.3 Odbor knižnično-informačných služieb
4.3.1 Oddelenie absenčných výpožičiek
4.3.1.1 Referát absenčných výpožičiek
4.3.1.2 Referát ochrany knižničných fondov
4.3.2 Referát medziknižničných služieb
4.3.3 Referát študovní
4.4 Odbor elektronických informačných zdrojov
4.4.1 Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti
4.4.2 Oddelenie získavania a sprístupňovania e-zdrojov
4.4.3 Kancelária Úradu pre publikácie EÚ
6.2

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Zamestnávateľ počas sledovaného obdobia zabezpečoval účasť svojim zamestnancom na školeniach
a odborných seminároch organizovaných odbornými vzdelávacími agentúrami na Slovensku
a v zahraničí.
Náklady organizácie za rok 2012 na kurzy, školenia a odborné semináre, na ktorých sa zúčastnili odborní
zamestnanci, predstavovali 17 690,00 €.
Ďalej zamestnávateľ vysielal zamestnancov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty s cieľom získavať
a prehlbovať poznatky a využiť ich v praxi v súlade s poslaním a úlohami organizácie.
CVTI SR v sledovanom období v rámci disponibilných zdrojov vytváralo pracovné podmienky na
zvyšovanie kultúry práce a prostredia. Novoprijatým zamestnancom umožnilo absolvovať primeranú
odbornú prax na získanie praktických skúseností.
6.3

VÝVOJ V PERSONÁLNEJ OBLASTI

CVTI SR bude v rámci svojich možností aj naďalej riadiť vzdelávanie zamestnancov s cieľom zvýšiť alebo
prehĺbiť kvalifikáciu ako plánovitý proces, ktorý vychádza z konkrétnych predpokladov a požiadaviek na
výkon práce a tento proces každoročne vyhodnocovať so zreteľom na efektívnosť vzdelávania vo
všetkých formách a druhoch štúdia, podporovať profesionálny rast zamestnancov formou zabezpečenia
alebo organizovania vzdelávacích aktivít, zabezpečovať realizáciu rekvalifikácie zamestnancov zameranú
na novovytvorené pracovné miesta a na získavanie vedomostí a zručností pri využívaní nových
informačných technológií, skvalitňovať sociálnu starostlivosť a pracovné podmienky zamestnancov
CVTI SR. Pretrvávajúcim cieľom bude optimalizovanie vekovej štruktúry zamestnancov a vytváranie
podmienok na plné uplatnenie profesijných a vedomostných kvalít dlhoročných i nových pracovníkov.
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6.4

ZAMESTNANCI A OSOBNÉ NÁKLADY

Tabuľka č. 8 – Zamestnanci a osobné náklady
P.
č.
1.

2.

3.

Ukazovateľ

rozpočet rozpočet
merná
2012
2012
jednotka schválený upravený

skutočnosť
%
k
plnenia
31.12.2012
k UR

prekročenie (+)
úspora (-)
k UR

Priemerný ev. počet
zamestnancov
- prepočítaný počet
- fyzické osoby
Osobné náklady, z toho:
- mzdové náklady
- mzdové prostr. bez OON
- OON
- zákonné sociálne poistenie
- zákonné sociálne náklady
Priemerná mzda

osôb

€

€

108
115
114
101
125
124
1 646 000 1 840 600 1 839 287
1 200 000 1 362 600 1 362 459
1 100 000 1 182 400 1 182 383
100 000
180 100
180 076
380 000
412 000
410 975
66 000
66 000
65 853
849

857

857

99,10
99,20
99,93
99,99
99,99
99,99
99,75
99,78

1
1
- 1 313
- 141
- 17
- 24
- 1 025
- 147

100,00

0

OON – ostatné osobné náklady (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
UR – upravený rozpočet
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

Na rok 2012 nemalo CVTI SR vzhľadom na povahu realizovaných činností uzatvorený s MŠVVaŠ SR
kontrakt. Zabezpečená bola realizácia aktivít vyplývajúcich zo Štatútu CVTI SR, národných projektov
Operačného programu Výskum a vývoj, projektu kooperačného programu Európskeho patentového
úradu na preorientovanie patentových informačných stredísk PATLIB, medzinárodných projektov FORT,
SEE Science, CentralCommunity, SmartNet, projektu APVV Schola LUDUS online, ako i z Plánu hlavných
úloh na rok 2012. Rovnako sa plnili ad hoc úlohy zadané nadriadeným orgánom. Všetky činnosti a úlohy
boli priebežne sledované a vyhodnocované na pravidelných poradách vedenia CVTI SR.
7.1 PRIAME ÚLOHY PRE MŠVVAŠ SR
7.1.1

KNIŽNIČNO-INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

Knižničný fond
Knižničný fond (ďalej KF) CVTI SR tematicky zameraný na technické odbory, vybrané oblasti prírodných,
ekonomických a humanitných vied, bol v roku 2012 budovaný tak, aby pokrýval požiadavky výskumu
a vývoja v zmysle prijatých vecných priorít definovaných v Dlhodobom zámere štátnej vednej
a technickej politiky do roku 2015. KF bol obohatený aj prírastkami z oblasti transferu technológií
a duševného vlastníctva vzhľadom na odborné aktivity a poslanie CVTI SR v tejto oblasti. Celkový
knižničný fond tvoria viaceré čiastkové fondy, a to kníh, periodík, patentových dokumentov, technických
noriem, firemnej literatúry, oficiálnych dokumentov EÚ, dokumentov OECD, EBOR, WIPO a NITT SK
v printovej i elektronickej podobe. V súvislosti s riešením problematiky sivej literatúry Centrum vedeckotechnických informácií SR nadviazalo spoluprácu so Zväzom slovenských vedecko-technických
spoločností (ZSVTS). Jedným z hlavných cieľov budúcej spolupráce je vytvorenie depozitnej knižnice
ZSVTS v CVTI SR. Sivá literatúra depozitnej knižnice bude v budúcnosti predmetom zaradenia do
inštitucionálneho repozitára CVTI SR.
V roku 2012 sa CVTI SR stalo asociatívnym členom medzinárodnej organizácie GreyNet International
a bude spoluorganizátorom 15. ročníka medzinárodnej konferencie o sivej literatúre GreyLiterature 15,
ktorá sa uskutoční v dňoch 2. – 3. 12.2013 v CVTI SR v Bratislave.
Tabuľka č. 9 – Stav knižničného fondu k 31. 12. 2012
Druh
Knihy
Periodiká viazané
Firemné dokumenty
Technické normy
Patentové dokumenty
Dokumenty EÚ
Dokumenty OECD
Dokumenty EBOR
Dokumenty WIPO
Dokumenty NITT SK
Spolu

Počet k. j.
333 059
162 617
26 744
112 920
258 960
2 884
2 519
37
154
333
900 227

k. j. – knižničné jednotky
Doplňovanie knižničného fondu sa uskutočňovalo v spolupráci s akvizičnou komisiou a s prihliadaním na
vyššie uvedené priority, informačnú hodnotu dokumentov a potreby používateľov, pričom sa vychádzalo
z plánu doplňovania KF CVTI SR. Knižničný fond CVTI SR sa doplňuje všetkými formami – kúpou,
povinným výtlačkom, výmenou a darom.
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V sledovanom období bolo posilnené získavanie elektronických kníh a periodík. CVTI SR ako jediné na
Slovensku aj naďalej získavalo kolekciu 78 titulov elektronických periodík vydavateľstva Nature. Fond
periodík bol obohatený o kolekciu 200 e-periodík Emerald Management a 19 titulov z kolekcie Emerald
Engineering. Aj v roku 2012 boli zakúpené elektronické verzie periodík Genetic Engineering and
Biotechnology News, IBM Research and Development, Information World Review a Water Resources
Review a 10 titulov e-verzií periodík American Physical Society. V roku 2012 bolo sprístupnených spolu
259 titulov elektronických kníh , z toho bolo 97 titulov elektronických kníh kolekcie Safari Tech Books
Online, 17 titulov e-kníh vydavateľstva Elsevier a 88 e-kníh z databázy EBSCO. V roku 2012 pribudlo do
fondu elektronických kníh 57 titulov z databázy IGI Global.
Údaje o štruktúre knižničného fondu z hľadiska spôsobu nadobudnutia znázorňujú nasledujúce tabuľky:
Tabuľka č. 10 – Prehľad o formách získavania knižných dokumentov ( 2010 – 2012)
Knihy domáce

Kúpa
Povinný výtlačok
Dar
Výmena
Celkom

Knihy zahraničné

2010

2011

2012

2010

2011

2012

668
3 167
384
0
4 219

636
2 190
317
0
3 143

734
2 660
301
0
3 695

615
0
771
105
1 491

659
0
629
86
1 374

621
0
745
30
1 396

Tabuľka č. 11– Prehľad o formách získavania periodických dokumentov (2010 – 2012)
Periodiká domáce

Kúpa
Povinný výtlačok
Dar
Výmena
Celkom

Periodiká zahraničné

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2
932
21
0
955

2
760
18
0
780

3
896
22
0
921

367
0
166
40
573

365
0
186
20
571

551
0
298
14
863

Tabuľka č. 12 – Prehľad o formách získavania firemných dokumentov a technických noriem
(2010 – 2012)
Firemné dokumenty
Povinný výtlačok
Dar
Celkom

Technické normy

2010
77
1 310

2011
53
1 696

2012
80
2 597

2010
844
1 644

2011
710
812

2012
747
1 301

1 387

1 749

2 677

2 488

1 522

2 048

Tabuľka č. 13 – Prehľad o formách získavania patentových dokumentov (2010 – 2012)
Patentové dokumenty
Povinný výtlačok
Dar
Celkom

2010
891
227
1 118

2011
506
78
584
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2012
470
114
584

Prehľad o počte získaných kníh a odoberaných titulov periodík za posledné tri roky dokumentuje
nasledujúca tabuľka:
Tabuľka č. 14 – Počet získaných knižných aj periodických dokumentov (2010 – 2012)
Počet získaných kníh
Počet odoberaných titulov
časopisov
z toho: firemných časopisov

2010
5 710

2011
4 517

2012
5 091

1 530

1 351

1 784

75

54

52

Tabuľka č. 15 – Prehľad o počte a nákladoch na knihy získané kúpou (2010 – 2012)
2010
1 283
49
35 491,67 €

Získané k. j. tituly
z toho: elektronické
Náklady

2011
1 308
157
43 383,76 €

2012
1 355
154
20 540,40 €

Za pridelené finančné prostriedky bolo v roku 2012 získaných kúpou 1 355 domácich a zahraničných
kníh, ako aj prístup do plných textov elektronických kníh Safari TechBooks Online zameraných na
informačné technológie, 57 titulov e-kníh z databázy IGI Global.
Tabuľka č. 16 – Prehľad o počte a nákladoch na tituly periodík získaných kúpou (2010 – 2012)
Získané k. j. tituly
z toho: elektronické
Náklady

2010
369
111*
111 337,00 €

2011
366
111*
104 856,00 €

2012
554
301*
117 866,50 €

*v počte titulov nie sú zahrnuté tituly elektronických periodík získavané cez projekt NISPEZ
V r. 2012 sa knižničný fond, t. j. knihy a všetky periodické aj neperiodické dokumenty vrátane
dokumentov EDC, OECD a EBOR, spracovával v knižnično-informačnom systéme DAWINCI podľa
medzinárodných štandardov, angloamerických katalogizačných pravidiel AACR2, vo výmennom formáte
MARC21. K 31. 12. 2012 elektronický generálny katalóg CVTI SR (OPAC) obsahoval 228 292 záznamov
(popisných jednotiek) o dokumentoch. V roku 2012 boli premigrované zrevidované záznamy
z retrokatalogizácie knižného fondu.
V oblasti vecnej katalogizácie sa v sledovanom období spracovalo 5 753 popisných jednotiek
dokumentov. V oblasti mennej katalogizácie sa spracovalo 7 895 k. j. dokumentov. Báza periodík
(elektronický katalóg periodík) CVTI SR obsahovala ku koncu sledovaného obdobia 4 009 záznamov
profilových a neprofilových periodík. Pre súborný katalóg periodík, ktorý spravuje Univerzitná knižnica
v Bratislave (UKB), bolo v systéme Virtua online aktualizovaných 1 108 záznamov o tituloch periodík
vo fonde CVTI SR.
V roku 2012 sa pokračovalo v obsahovej previerke knižničného fondu. V súlade s predpismi sa z KF CVTI
SR v sledovanom období vyradilo z dôvodu obsahovej zastaranosti, multiplicity a strát spôsobených
používateľmi 4 899 k. j.

Knižnično-informačné služby
K 31. decembru 2012 bolo v CVTI SR zaregistrovaných 16 340 používateľov. V hodnotenom období sa
zaregistrovalo 1 633 nových používateľov. V roku 2012 bolo prostredníctvom prezenčných, absenčných
a medziknižničných výpožičných služieb (MVS) spolu zrealizovaných 79 969 výpožičiek. Prehľad
o jednotlivých formách výpožičiek poskytujú nasledujúce dve tabuľky:
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Tabuľka č. 17 – Absenčné a prezenčné výpožičky (2010 – 2012)
Absenčné
Prezenčné
Spolu

2010
50 923
48 402

2011
47 626
44 723

2012
46 751
31 446

99325

92 349

78 197

Tabuľka č. 18 – Výpožičky MVS a MMVS (2010 – 2012)
2010
2011
2012
MVS
344
502
371
MMVS
1 186
1 246
1401
Spolu
1 748
1 772
1 530
MVS – medziknižničná výpožičná služba
MMVS – medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
Informácie o knižničnom fonde boli nepretržite dostupné prostredníctvom online katalógu z webovej
stránky CVTI SR. Používatelia mali v knižnično-informačnom systéme DAWINCI možnosť online
objednávania, rezervovania, predlžovania výpožičnej lehoty a prístup ku všetkým informáciám o svojom
používateľskom konte a e-mailom dostávali automatické upozornenia na koniec výpožičnej lehoty a na
koniec platnosti knižničného pasu.
S nákupom nových elektronických dokumentov pribudla v CVTI SR aj nová databáza elektronických
dokumentov, obsahujúca e-knihy aj e-časopisy. Prihlásený používateľ sa môže rýchlo dostať k ich plným
textom. Na základe zadania „slov z obsahu“ môžu aj neprihlásení používatelia vyhľadávať už v cca
11 tisícoch zindexovaných obsahov a ďalšie sa priebežne pridávajú. Zobrazený obsah možno čítať, no
nedá sa kopírovať ani tlačiť.
Tabuľka č. 19 – Aktívna a pasívna MVS a MMVS (2009 – 2012)

MVS iným knižniciam
MVS z iných knižníc
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc
Spolu

2010
240
15
38
163

Knihy
2011
244
23
21
135

2012
255
12
11
133

2010
86
3
5
980

Periodiká
2011
2012
233
93
2
11
8
3
1 082
1 254

456

423

411

1 074

1 325

1 361

Používatelia CVTI SR mali možnosť online prístupu do EIZ prostredníctvom 31 verejných internetových
pracovísk v študovniach CVTI SR a najmä prostredníctvom vzdialeného prístupu 24 hodín/7 dní v týždni.
Podľa dostupných štatistických údajov od producentov databáz bolo z CVTI SR za rok 2012 zadaných
824 575 vyhľadávacích požiadaviek a počet vstupov do jednotlivých databáz bol 461 846. Najviac
vstupov vykazuje databáza EBSCO (238 438), ProQuest Central (130 101) a Web of Knowledge (54 629).
Najviac vyhľadávacích požiadaviek vykazuje služba EBSCO (480 886), ScienceDirect (140 064) a ISI Web of
Knowledge (83 104).
Prehľad o počte návštevníkov jednotlivých študovní a verejných internetových pracovísk v roku 2012
uvádzajú nasledujúce tabuľky:

23

Tabuľka č. 20 – Počet návštevníkov študovní (2010 – 2012)
všeobecnej študovne
študovne periodík
študovne špeciálnych dokumentov.
Počet návštevníkov študovní spolu

2010
6 099
4 326
1 314
11 739

2011
5 808
4 690
1 201
11 699

2012
5 147
4 454
1 280
10 881

V rámci konzultačných služieb bolo za sledované obdobie používateľom poskytnutých 9 060 odborných
konzultácií. Používatelia mali, v súlade s autorským zákonom, možnosť kopírovať, skenovať, zasielať
kópie častí dokumentov e-mailom, zhotoviť si kópiu vlastným digitálnym zariadením. V roku 2012 sa vo
výpožičnej službe vyhotovilo 59 739 strán kópií.
Informačné a rešeršné služby
Ťažisko rešeršných služieb spočívalo v spracovávaní jednorazových rešerší podľa požiadaviek
používateľov s využitím voľne prístupných i licencovaných online databáz a informačných zdrojov
prístupných v prostredí internetu.
Tabuľka č. 21 – Prehľad spracovaných rešerší (2010 – 2012)
Zdroj

2010

2011

2012

Klasické rešerše

39

7

7

Rešerše z licencovaných databáz a
internetových zdrojov

203

191

246

Spolu

242

198

253

Vzdialený prístup
CVTI SR v roku 2012 pokračovalo v zabezpečovaní online prístupu k zahraničným odborným periodikám
prostredníctvom licencovaných zdrojov zakúpených tak z vlastných zdrojov CVTI SR, ako aj v rámci
národného projektu NISPEZ. Zavedenie technológie vzdialeného prístupu do licencovaných
elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ) umožňuje registrovaným používateľom ich efektívnejšie
využívanie. Porovnateľný efekt poskytuje aj služba ScholarSFX vyhľadávača GoogleScholar, kde
používatelia môžu z výsledkov vyhľadávania priamo vstupovať do plných textov článkov z licencovaných
periodík, čo značne zvyšuje používateľský komfort.
V roku 2012 bolo zaznamenaných 110 607 prihlásení na vzdialený prístup. Štatistické údaje svedčia
o tom, že zavedenie vzdialeného prístupu bol veľmi pozitívny krok smerom k používateľom. Používatelia
majú vážny záujem o štúdium odborných informácií, ale z časových dôvodov volia radšej prístup zo
svojho pracoviska alebo z domu. Pozitívne referencie prichádzajú aj od registrovaných používateľov,
ktorí často cestujú do zahraničia a od študentov študujúcich na zahraničných univerzitách.
Stredisko patentových informácií
Stredisko patentových informácií PATLIB (PATent LIBraries) – dostávalo ako súčasť siete stredísk EPO
(Európsky patentový úrad) bezplatne plné texty európskych zverejnených patentových prihlášok,
európskych udelených patentov, zverejnených medzinárodných prihlášok a rešeršné databázy na
nosičoch CD-ROM a DVD, vestníky a iné dokumenty. Súčasťou strediska bolo aj kontaktné miesto Úradu
priemyselného vlastníctva SR, ktoré poskytovalo základné informácie o možnostiach priemyselnoprávnej ochrany technických riešení, vynálezov, označení tovarov a dizajnov v SR.
V roku 2012 poskytovalo stredisko informačné služby v oblasti patentových, známkových a ostatných
priemyselno-právnych informácií z dostupných fondov a z prostredia internetu. Priebežne sa mapovali
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a vyhodnocovali patentové informačné zdroje a databázy z prostredia internetu a aktualizovali sa
webové stránky.
Stredisko patentových informácií CVTI SR pokračovalo v roku 2012 v realizácii pilotného projektu
Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie uvedených
stredísk na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou. V rámci tejto činnosti stredisko zorganizovalo
viaceré školenia z oblasti priemyselného vlastníctva, vyhotovilo podrobné patentové rešerše a štatistické
analýzy a zabezpečilo spropagovanie svojich služieb prostredníctvom letákov, plagátov a uverejnením
článkov v odbornej tlači. V roku 2012 sa naďalej pozornosť venovala pravidelnej aktualizácii obsahu
webových stránok.
Priebežne sa mapovali a selektovali relevantné informačné zdroje pre tvorbu Biznis navigátora, ktorý
slúži na rýchlu navigáciu na informačné zdroje z oblasti priemyselných informácií, normalizácie
a duševného vlastníctva, dostupných na internete.
Európske dokumentačné centrum a depozitné knižnice
Aktivity Európskeho dokumentačného centra (EDC) sa orientovali hlavne na získavanie, uchovávanie
a sprístupňovanie publikácií a ďalších informačných zdrojov z oblasti európskej integrácie a na aktívnu
spoluprácu s používateľmi. Pokračovalo sa v budovaní internetového navigačného nástroja
Euronavigátor a e-referenčnej služby „Čo chcem vedieť o Európskej únii“, dostupných prostredníctvom
portálu Euro:i:portál. Portál aj v roku 2012 umožňoval používateľom internetu efektívny prístup do
najvýznamnejších internetových informačných zdrojov o EÚ. EDC pokračovalo v realizácii projektu
Európskej komisie určeného pre EDC, ktorý je zameraný na budovanie európskeho elektronického
repozitára dokumentov inštitúcií EÚ. Do fondu EDC v roku 2012 pribudlo 137 monografií (celkom je vo
fonde 2 884 monografií a 27 titulov periodík, z toho 3 na CD). Online katalóg fondu EDC obsahoval k 31.
decembru 2012 spolu 3 320 záznamov.
Činnosť Depozitnej knižnice OECD spočívala v získavaní, spracovávaní, sprístupňovaní a budovaní fondu
dokumentov OECD. V sledovanom období bolo získaných 249 nových dokumentov. Depozitná knižnica
Európskej banky pre obnovu a rozvoj obsahovala koncom roka 2012 spolu 37 dokumentov. Online
katalógy dokumentov OECD a EBOR a licencovaná online databáza Source OECD – OECD iLibrary sú
dostupné pre zaregistrovaných používateľov z webovej stránky CVTI SR. Fond Depozitnej knižnice
Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa ku koncu roka 2012 zvýšil na 154 dokumentov,
ktoré sú tiež sprístupňované prostredníctvom online katalógu na webovej stránke CVTI SR. Prezenčne sú
k dispozícii v študovni špeciálnej literatúry. Osobitnú skupinu tvoria dokumenty NITT SK, z ktorých sa
buduje fond k rovnomennému projektu. Do tohto špeciálneho fondu v roku 2012 pribudli ďalšie
dokumenty, čím ich počet dosiahol 333 dokumentov.
Edičná činnosť CVTI SR
V roku 2012 boli v rámci aktivít CVTI SR redakčne spracovávané a vydávané tieto časopisy:
 ITlib. Informačné technológie a knižnice – č. 1, 2, 3, 4 (v tlačenej aj e-forme na internete)
 Bulletin SAK – č. 1, 2, 3, 4 (v tlačenej aj e-forme na internete)
 Bulletin transferu technológií (v rámci projektu NITT SK) – č. 1, 2, 3, 4
V rámci edičnej činnosti boli počas celého roka spracovávané všetky interné propagačné materiály
(letáky, brožúry, cenníky, pozvánky, bannery, vizitky atď.).
Činnosť technickej normalizačnej komisie TK 69 Terminológia, informácie a dokumentácia
V spolupráci so Slovenským ústavom technickej normalizácie pokračovala činnosť TK 69. Vzhľadom na to,
že pre nedostatok finančných prostriedkov dochádza v oblasti preberania ISO noriem do Slovenskej
sústavy technických noriem k určitej stagnácii, bolo dňa 15. 11. 2012 predsedníčkou TK 69 (CVTI SR)
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iniciované stretnutie s generálnou riaditeľkou (ďalej GR) Slovenskej národnej knižnice (ďalej SNK). Jeho
zámerom bolo informovať GR SNK o problémoch komisie pri revíziách pôvodných noriem a preberaní ISO
noriem, ktoré patria pod pôsobnosť TK 69. GR SNK bolo navrhnuté, aby sa gescia TK 69 presunula
z CVTI SR pod SNK, pretože SNK v Martine má v rámci svojich úloh možnosť činnosť TK 69 vo svojom
rozpočte zabezpečiť. V tejto súvislosti bol pripravený zoznam zrušených ISO noriem, ktoré sú však stále
platné ako normy STN ISO a treba posúdiť, či je potrebné zaviesť ich do sústavy STN. Pripravený bol tiež
zoznam ISO noriem, navrhnutých v uplynulých rokoch na preberanie do sústavy STN, ktorý by GR SNK,
v mene SNK, adresovala Ministerstvu kultúry SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy SR pre
oblasť knihovníctva, vytvára legislatívne, právne, inštitucionálne, finančné a odborné predpoklady rozvoja
knižníc. Na podporu tejto iniciatívy bol do časopisu ITlib, č. 4/2012 spracovaný článok „Technická
normalizácia – činnosť TK 69. Terminológia. Informácie a dokumentácia.
Činnosť kancelárie Úradu pre publikácie
CVTI SR ako jediná organizácia na Slovensku, na zmluvnom základe s oficiálnym vydavateľstvom EÚ Úradom pre vydávanie publikácií Európskej Únie (Úradom pre publikácie) so sídlom v Luxemburgu, plní
aj úlohy Kancelárie Úradu pre publikácie. Poskytuje služby v oblasti predaja a distribúcie periodík z jeho
produkcie všetkým záujemcom bez geografického vymedzenia. V sledovanom období využívali služby
tohto pracoviska predovšetkým centrálne riadiace orgány z ČR, Rakúska a SR , pričom najväčší záujem
bol, tak ako v predchádzajúcich obdobiach, o predplatné periodika Úradný vestník EÚ. V záujme
rozšírenia informácií o možnosti nákupu Úradného vestníka EÚ boli rozposlané ponukové listy
predpokladaným záujemcom. Aktualizovaná bola web stránka Kancelárie úradu pre publikácie.
Metodická činnosť a vzdelávanie
V oblasti metodickej činnosti sa realizoval štatistický prieskum siete technických knižníc a informačných
stredísk na Slovensku za rok 2011. Štatistické výkazy KULT 10-01 za rok 2011, dokumentujúce stav siete,
ako aj CVTI SR, boli, spolu s príslušnou dokumentáciou, zaslané v marci 2012 Oddeleniu pre knižničný
systém SR (OKS SR) v SNK, Martin. Výsledky prieskumu boli podrobne so sprievodnými grafmi popísané
a vystavené na webovej stránke CVTI SR. Pre MŠVVaŠ SR do Správy o rozbore hospodárenia CVTI SR za
rok 2011, Výročnej správy CVTI SR za rok 2011 a Správy o rozbore hospodárenia CVTI SR k 30. 6. 2012
a Správy o rozbore hospodárenia CVTI SR k 31. 12. 2012 boli spracované podklady a súvisiace prílohy. Na
spracovanie tlačových príloh do Výročnej správy CVTI SR za rok 2011 bol použitý novo- implementovaný
Modul evidencie publikačnej činnosti (EPC) knižnično-informačného systému DAWINCI, špeciálne
upravený pre mapovanie PR aktivít pracovníkov CVTI SR.
Na zber údajov o publikačnej, prednášateľskej činnosti a akciách bola, v spolupráci s oddelením vzťahov
s verejnosťou CVTI SR, pripravená mediálna tabuľka, ktorá je po schválení vedením CVTI SR od júna
2012 prístupná na priebežné vyplňovanie zamestnancami CVTI SR.
Do databázy Modul EPC bolo za rok 2011 zapísaných 268 záznamov. Priebežne sa zapisovali všetky
aktivity roka 2012 a spätne bola zapísaná všetka publikačná činnosť za roky 2008 - 2010. Výsledky tejto
práce boli prezentované na 4. informačnom seminári pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov
21. 5. 2012 pod názvom Využitie Modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné, propagačné a iné PR aktivity
CVTI SR, a tiež v časopise ITlib. Informačné technológie a knižnice, č. 1/2012 v rubrike Predstavujeme.
V rámci projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK bol
začiatkom júna 2012 spracovaný materiál Súčasný stav a perspektívy databázy Modul evidencie
publikačnej činnosti a jeho využitie na mapovanie PR aktivít CVTI SR - návrh na ďalší rozvoj modulu EPC
pri spracovaní PR aktivít pracovníkov CVTI SR. Na jeseň v rámci projektu Dátové centrum pre výskum
a vývoj – DC VAV bol vedením ÚKIČ spracovaný materiál Digitalizácia, dlhodobá ochrana
a sprístupnenie digitálnych dokumentov v CVTI SR - Koncepcia digitalizácie, inštitucionálny repozitár
CVTI SR ako nástroj pre podporu výskumu a vývoja, digitalizácia, dlhodobá ochrana a sprístupnenie zakomponovanie uvedenej činnosti do celkovej koncepcie inštitucionálneho repozitára.
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Dňa 6. 12. 2012 na výročnom stretnutí používateľov AKIS DAWINCI bola ponúknutá zúčastneným
prezentácia Publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR a nástroj na ich spracovanie.
Okrem toho boli na e-mailové požiadanie poskytované viaceré metodické rady, štatistické údaje
o CVTI SR do rôznych materiálov ako aj na tvorbu diplomových prác pre študentov viacerých univerzít.
V roku 2012 sa v rámci ďalšieho vzdelávania knižničných a informačných pracovníkov zrealizovalo spolu
90 vzdelávacích akcií, ktorých sa zúčastnilo 1 275 účastníkov.
V rámci toho sa uskutočnilo 11 informačných seminárov pre zamestnancov CVTI SR a externých
záujemcov (321 účastníkov), 5 odborných seminárov (216 účastníkov), 2 odborné podujatia NISPEZ (196
účastníkov), 48 pracovných seminárov NISPEZ (88 účastníkov), 7 externých akcií praktických ukážok
vyhľadávania v databázach (93 účastníkov) a 9 informačných seminárov NISPEZ (144 účastníkov).
Uskutočnil sa jeden kurz Knihovníckeho odborného minima 2012 pre knihovníkov bez knihovníckeho
vzdelania (19 účastníkov), z ktorých 17 kurz úspešne absolvovalo (spolu 3 akcie a 52 účastníkov). Ďalej sa
konali 2-krát skúšky pre účastníkov kurzu 2011, ktoré úspešne absolvovalo 16 absolventov. V rámci
ďalšieho vzdelávania sa tiež uskutočnilo 5 školení v rámci projektu PATLIB (165 účastníkov).
Svoje služby a produkty CVTI SR propagovalo aj v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc
prednáškami, prezentáciami a seminármi, z ktorých najvýznamnejším podujatím bol Večer s e-zdrojmi
v CVTI SR - v rámci projetku NISPEZ, vrátane praktických ukážok vyhľadávania. 1 odbornú prax
absolvovali v CVTI SR 3 študenti KKIV UK v Bratislave.
Zrealizované boli aj exkurzie pre študentov stredných a vysokých škôl s cieľom poskytnúť komplexný
prehľad o fondoch a službách CVTI SR – spolu 8 exkurzií pre 126 študentov.
Spolupráca a členstvo v organizáciách a združeniach
V rámci svojej činnosti CVTI SR úzko spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou v Martine,
Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Ústrednou knižnicou SAV v Bratislave, so všetkými akademickými
knižnicami verejných vysokých škôl, so Slovenskou akadémiou vied, s profesijnými združeniami ako sú
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov, s odbornou inštitúciou Slovenský ústav
technickej normalizácie a s Komisiou pre služby Národnej knižnice ČR v Prahe.
V rámci medzinárodného projektu Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB), ktorý organizuje
Universitätsbibliothek Regensburg (Nemecko), sa CVTI SR podieľa na budovaní centrálnej databázy
licencovaných a voľne prístupných plnotextových e-časopisov. CVTI SR ako členská knižnica
v sledovanom období zabezpečovala priebežnú aktualizáciu záznamov o licencovaných plnotextových eperiodikách.
V roku 2012 sa CVTI SR vstúpilo v rámci implementácie národného projektu NITT SK do nasledovných
profesných medzinárodných sietí: ASTP, ProTon a LES ČR a stalo sa asociatívnym členom združenia
GreyNet International.
CVTI SR bolo v roku 2012 členom týchto knižničných a informačných organizácií a združení:
 LIBER – Ligue des Bibliothéques Européenes de Recherche,
 IATUL – International Association of Technological University Libraries,
 SAK – Slovenská asociácia knižníc,
 SSK – Spolok slovenských knihovníkov,
 SANET – Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete,
 EuroCRIS – Združenie podporujúce informačné systémy vo vede a výskume,
 Pro Scientia – Združenie informačných špecialistov na podporu vedy,
 GreyNet International – Medzinárodná organizácia pre sivú literatúru.
 ASTP – Association of Science and Technology Transfer Professionals
 ProTon Europe – Európska asociácia zameraná na problematiku transferu technológií
 LES ČR – Licensing Executives Society Czech Republic
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V oblasti podpory výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií, Centrum vedecko-technických
informácií SR úzko spolupracuje s iniciatívou Enterprise Euope Network, zameranou na podporu rozvoja
obchodnej, technologickej a výskumnej spolupráce.
CVTI SR je tiež asociovaným členom Medzinárodného centra vedecko-technických informácií.

7.1.2

CENTRÁLNY INFORMAČNÝ PORTÁL PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE

V roku 2012 CVTI SR zabezpečovalo prevádzku a administráciu Centrálneho informačného portálu pre
výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI). Napĺňanie portálu sa uskutočňovalo v súlade s Výnosom Ministerstva
školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o podrobnostiach
o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní
informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji.
V rámci napĺňania obsahu portálu sa vytvárali a spravovali najmä moduly Veda v SR, Veda v EÚ,
Financovanie, Výzvy na projekty, Výsledky projektov VaV, Stimuly pre výskum a vývoj, Spolupráca SR
s ESA, Účasť SR na aktivitách ESFRI, Využitie COST v podmienkach SR, Vedecká literatúra a ďalšie.
V rámci správy časti portálu Informačný systém o vede a výskume sa uskutočnil zber dát do obsahovej
časti Organizácie – doplnkové štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu, z ktorých boli
vytvorené štatistické zostavy o výskumno-vývojovom potenciáli pre MŠVVaŠ SR. Priebežne sa zbierali
dáta aj do obsahových častí Projekty a Experti, pričom sa viditeľne zvýšili počty údajov zaregistrovaných
v databáze. Uskutočňovala sa tiež registrácia výziev na podávanie projektov z oblasti vedy a výskumu.
Zabezpečenie zberov dát spočívalo predovšetkým v metodickej a technickej podpore používateľov pri
vypĺňaní formulárov a v kontrole vložených dát, ako aj v ich prípadných opravách. Uskutočňovali sa tiež
viaceré pomocné technické práce, ako administrácia používateľských účtov portálu, budovanie a údržba
dátového úložiska, obsahujúceho súhlasy expertov s publikovaním ich osobných údajov v rámci
informačného systému a pod.
V rámci prevádzky došlo k drobným úpravám obsahu formulárov pre zber dát do informačného systému
a k aktualizácii číselníkov v zmysle požiadaviek sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR.
V roku 2012 uskutočnilo CVTI SR aj podporné činnosti súvisiace s hodnotením spôsobilosti osôb
vykonávať výskum a vývoj v zmysle Výnosu z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe
a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja. Konkrétne išlo najmä
o nasledujúcu činnosť:
 metodická a technická podpora žiadateľov o vykonanie spôsobilosti, vrátane osobných konzultácií
žiadateľov,
 zabezpečovanie prác sekretariátu Hodnotiteľskej komisie,
 aktualizácia dát žiadateľov o výsledku hodnotenia na CIP VVI.
V súvislosti so správou a prevádzkou CIP VVI treba tiež spomenúť aktívnu činnosť v rámci asociácie
euroCRIS (zastúpenie v Rade euroCRIS od roku 2011 a v pracovných skupinách), ktorá garantuje
metodiku zberu, uchovávania, spracovania a šírenia vedeckých informácií a tiež vývoj a šírenie
štandardov pre informácie o vede a výskume, najmä dátového formátu CERIF. Cieľom tejto činnosti je
najmä identifikácia nových technologických a iných trendov a ich prenos do systémov u nás ako aj
predkladanie slovenských požiadaviek na štruktúru informácií o vede a výskume na medzinárodnú
úroveň s cieľom ich prenesenia do medzinárodných odporučení a štandardov.
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Tabuľka č. 22 – Prehľad aktivít v rámci CIP VVI od r. 2010 - 2012
Položka

Jednotka

Počet
účtov
Vytvorené webové stránky
Počet
a dokumenty- nepopularizačná časť
stránok
Zaznamenané výzvy na podávanie
Počet
projektov
výziev
Počet
Databáza: Organizácie
záznamov
Počet
Databáza: Certifikácia
záznamov
Počet
Databáza: Projekty
záznamov
Počet
Databáza: Experti
záznamov
Počet
Databáza: Infraštruktúra
záznamov
* Vrátane migrovaných záznamov zo systému IS VVP
Registrovaní používatelia

7.1.3

2010

Rok
2011 2012

550

208

99

857

486

520

503

1 509

23

12

76

111

408

382

394

1 844

124

32

26

182

242

2 780

2 207

5 229

117

4

9

130

0

0

0

0

SPOLU

CENTRÁLNY REGISTER EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI (CREPČ) A CENTRÁLNY
REGISTER EVIDENCIE U MELECKEJ ČINNOSTI (CREUČ)

CVTI SR je prevádzkovateľom Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej CREPČ), v rámci
ktorého sa zaoberá spracovaním a verifikáciou údajov o publikačnej činnosti vysokých škôl v SR pre
ďalšie skvalitnenie procesu hodnotenia a vykazovania výsledkov vedeckovýskumnej práce ako aj
úpravou a rozvojom systému CREPČ o nové funkcionality.
Do databázy CREPČ prispievalo v roku 2012 - 29 vysokých škôl SR - (verejné, štátne, súkromné). Dňa
31. 3. 2012 sa v rámci CREPČ uzatvorilo vykazovacie obdobie 2011 a do registra bolo exportovaných
53 814 záznamov. Uskutočnila sa kontrola formálneho a vecného popisu 48 106 záznamov
v sledovaných kategóriách. Zvýšená pozornosť sa venovala overovaniu 21 sporných publikácií
v časopisoch indexovaných v databáze Current Contents Connect a posudzovaniu 1 464 vedeckých
publikácií v 6 kategóriách v rámci skupiny A1 (vedecké monografie AAA, AAB, štúdie v časopisoch
a zborníkoch charakteru vedeckej monografie ABA, ABB, kapitoly vo vedeckých monografiách ABC, ABD)
na základe relevantných podkladov. V rámci vykazovacieho obdobia 2012 prebiehala priebežná kontrola
popisov a kategorizácie záznamov, ktoré v rámci pravidelných exportov zasielali VŠ do registra.
Počet záznamov v CREPČ k 31. 12. 2012 predstavoval 267 715.
Pre účely správnej kategorizácie a hodnotenia časopiseckých článkov v slovenských časopisoch
pre CREPČ bol vytvorený technologický priestor pre testovacie prostredie, inštaláciu a klientsky prístup
pre načítanie potrebných dát z výberu časopisov zo Súborného katalógu periodík SR a Agentúry ISSN pre
potreby rozčlenenia na vedecké a odborné časopisy. Po formálnej stránke bolo vybraných 964 titulov.
Návrh štruktúry a obsahu bibliografických záznamov pre navrhovanú databázu slovenských periodík
(DASPER) vychádzal z formálnej analýzy aktuálne vychádzajúcich slovenských periodík.
Činnosť Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti (ďalej CREUČ), ktorý prevádzkuje CVTI SR,
bola sledovaná prostredníctvom Rady garantov, zloženej zo zástupcov umeleckých vysokých škôl. Po
ukončení vykazovacieho obdobia 2011 k 31. 5. 2012 bolo verifikovaných 5 910 záznamov umeleckých
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výstupov a do registra pribudlo 5 779 nových záznamov. Počet záznamov v CREUČ k 31. 12. 2012
predstavoval 11 550. Od mája 2012 je aj CREUČ verejne prístupný na www.crepc.sk
V rámci prevádzky oboch registrov bola zabezpečená komunikácia a koordinácia evidencie publikačnej
a umeleckej činnosti vysokých škôl. Bol spracovaný metodický pokyn a povinné údaje pre vykazovacie
obdobie 2012 CREPČ. Na základe klientskeho prístupu do databázy CREPČ boli spracované štatistiky pre
MŠVV a Š SR, ako aj ďalšie výstupy podľa zadefinovaných požiadaviek a bolo urobených viac ako 2 500
opráv v popisoch záznamov a v rámci zjednotenia kategorizácie v CREPČ. Úprava funkcionalít systému
oboch registrov bola postupne realizovaná na základe plánu rozvoja a špecifikácie úprav. Rozšírilo sa
fazetové vyhľadávanie cez autorské registre, plnotextové vyhľadávanie, funkcionalita pre deduplikáciu
autorít, zostavy pre kontrolu percentuálnych podielov autorov na publikáciách, editácia záznamov,
doplnenie XML schémy, modifikácia a aktualizácia kódovníkov pracovísk, rozšírenie štatistiky pre výstupy
publikačnej činnosti na porovnávanie jednotlivých inštitúcií, pracovísk podľa počtu záznamov
v jednotlivých kategóriách za rôzne vykazovacie obdobia s možnosťou výberu organizačnej jednotky,
vytvorenie porovnávacích zostáv podľa nastavenia filtrov, implementácia špecifických zostáv pre
kontrolu konzistencie dát CREPČ Slovenskej akadémie vied.
Bol vytvorený návrh nového dizajnu webovej stránky CREPČ, CREUČ, zrealizovalo sa naplnenie
obsahovej stránky, školenie na CMS systém pre editovanie portálu a jeho uvedenie do ostrej prevádzky.
Na základe Smernice MŠVVaŠ SR č. 6/2012 , ktorou sa definujú pravidlá činnosti riadiacich výborov
informačných systémov (ďalej RV IS), bol 25. 4. 2012 zriadený RV IS CREPČ, CREUČ ako poradný orgán
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho úlohou je koordinovať aktivity vývoja, rozvoja
a prevádzky IS CREPČ, CREUČ. Do RV IS CREPČ, CREUČ boli na základe menovacích dekrétov menovaní
4 zástupcovia CVTI SR. V roku 2012 sa konalo jedno pracovné stretnutie, na ktorom sa stanovili úlohy
a spracovanie materiálov z hľadiska bezpečnosti, prístupov a metodiky IS CREPČ, CREUČ.
Centrálne registre CREPČ, CREUČ sa podarilo ukotviť v novele Zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Na zákon nadviazala Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456
Z. z. o CREPČ, CREUČ s prílohami č. 1-4, ktorej návrh vychádzal z ostatnej verzie smernice a jej príloh ako
aj zo zapracovaných návrhov z pripomienkových konaní. Na účely kategorizácie publikácií a výstupov
umeleckej činnosti bol spracovaný zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré
uskutočňujú recenzné konanie a zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto
účely považujú za renomované.
Celý proces registrácie a realizácie hodnotenia kvality publikačnej činnosti a umeleckých výstupov tak
získal oporu v zákone.
Publicita činnosti OHPČ v rámci CREPČ, CREUČ a súčasného stavu a aktuálnych problémov registrácie
publikačnej a umeleckej činnosti bola aktívne prezentovaná na dvoch seminároch, publikovaná
v časopisoch ITlib č. 1/2012, Informačný bulletin ÚK SAV č. 2/2012, v zborníku príspevkov z odborného
seminára a prezentovaná v médiách TV TA3 v relácii Labyrint, v septembri 2012.

7.1.4

CENTRÁLNY REGISTER ZÁVEREČNÝCH A KVALIFIKAČNÝCH PRÁC
A ANTIPLAGIÁTORSKÝ SYSTÉM

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) je prevádzkovaný v CVTI SR a slúži ako
centrálne úložisko pre záverečné práce - bakalárske, diplomové, dizertačné a kvalifikačné práce rigorózne, habilitačné. Garantuje ich uchovanie po dobu 70 rokov. Zároveň slúži aj ako porovnávací
korpus pre Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných
inštitúcií (antiplagiátorský systém - APS). Systém bol uvedený do pilotnej prevádzky 30. apríla 2010.
Vysoké školy posielajú od apríla 2010 práce na porovnanie do antiplagiátorského systému (APS) na
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základe novely zákona o vysokých školách (VŠ) z roku 2009 a na základe zmlúv podpísaných medzi CVTI
SR a VŠ.
Všetky práce sú overované voči porovnávaciemu korpusu, zahrňujúcemu práce z CRZP a vybrané
internetové zdroje. Výstupom tohto porovnávania sú protokoly o kontrole originality, ktoré majú
vysoké školy k dispozícii. Za rok 2012 bolo do systému zaslaných a následne spracovaných 76 650 nových
záverečných a kvalifikačných prác. Celkový počet prác v registri k 31. 12. 2012 dosiahol stav 224 774.
Prevádzka oboch systémov – CRZP aj APS – bola v roku 2011 premigrovaná do Dátového centra pre
výskum a vývoj (DC VaV) v Žiline, prevádzkovaného CVTI SR. Migrácia splnila svoj účel. Moderná
informačno-komunikačná platforma DC VaV zaručuje vysokú spoľahlivosť, bezpečnosť a rýchlosť
spracovania systému pri prevádzkovaní. Kapacity poskytované DC VaV perspektívne garantujú
bezproblémový rozvoj a dátový nárast systému. Systém počas celého roka fungoval spoľahlivo
v nepretržitom režime a neboli zaznamenané žiadne neplánované výpadky. Uložené práce sú v zmysle
zákona o VŠ archivované v úložiskách poskytovaných infraštruktúrou DC VaV, predovšetkým s využitím
zariadení páskových knižníc IBM a softvéru IBM TIVOLI STORAGE Manager.
V rámci plánovaného rozvoja systému CRZP/APS bol v roku 2012 zrealizovaný rozvoj a úpravy vybraných
funkcionalít za účelom skvalitnenia algoritmu na vyhľadávanie plagiátov i používateľského komfortu. Do
systému boli zapracované slovníky - morfologický, synonymický a slovník koreňových morfém,
poskytnuté Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV. Morfologický napomáha identifikácii množiny
stop slov a poskytuje všetky slovné tvary v rodoch, číslach a pádoch. Synonymický umožňuje vytvárať
tzv. synsety (kódové označenie pre skupinu slov s rovnakým významom), ktorými sa nahrádzajú
synonymá v texte, čím sa ľahšie odhalí plagiátorstvo na báze zámeny slov ich synonymami. Slovník
koreňových morfém rôzne tvary slov prevádza na spoločný základ, čím sa ľahšie odhalí plagiátorstvo na
báze zámeny slov ich rôznymi tvarmi a druhmi. Upravený bol aj detekčný algoritmus na identifikáciu
bielych znakov, čím bol eliminovaný jeden zo spôsobov obídenia detekčného algoritmu. Systém bol
rozšírený o možnosť transliterácie pre grécke písmo a cyriliku, aby bolo možné porovnávať aj originalitu
tých prác, ktoré nie sú písané v latinke. Pre slovenský a anglický jazyk bolo zabezpečené úplné
porovnanie (t. j., tak s prácami v CRZP navzájom, ako aj s internetom) a pre maďarský jazyk
porovnávanie v rámci prác v CRZP navzájom. Rozšírením funkcionality sa zrealizovalo riešenie, ktoré
detekuje text vo forme obrázkov (ďalší spôsob obchádzania detekcie) a konvertuje ich na text za pomoci
OCR (Optical Character Recognition), aby sa mohli následne podrobiť kontrole originality. Vykonaná bola
tiež úprava protokolov kontroly originality tak, že zabezpečuje zlepšenie prehľadnosti protokolov
použitím farebnej škály v závislosti od percenta prekryvu, skrátenie rozsahu protokolov eliminovaním
duplicitného uvádzania rovnakých pasáží textu zhodného s viacerými zdrojmi a obohatenie protokolu
o ďalšie informácie prospešné pre rozhodovanie skúšobnej komisie.
Ďalšie podnety na rozvoj boli v spolupráci s MŠ VVaŠ SR zapracované do programu rozvoja CRZP a APS
a budú realizované v závislosti od finančných možností i riešiteľských kapacít.
V máji 2012 bola zabezpečená aktívna účasť na seminári „Skuteczna polityka antyplagiatowa – modele
rozwiązań instytucjonalnych” (Účinná antiplagiátorská politika – modely inštitucionálnych riešení) vo
Varšave, kde CVTI SR prezentovalo svoju cestu k CRZP a APS. Ukazuje sa , že toto riešenie je unikátne, že
nemá konkurenciu vo svete, pokiaľ ide o plošnú národnú implementáciu obidvoch systémov.
Z hosťujúcej strany odznelo ocenenie: „Váš model sa blíži k ideálu.“ Krátky rozhovor na tému
antiplagiátorský systém na Slovensku bol poskytnutý aj 1. programu TVP (Televizja Polska).
7.2.

POPULARIZÁCIA VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ako jeden z odborov
CVTI SR, má za cieľ, prostredníctvom svojich aktivít, pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku o vede
a technike. Zároveň informuje verejnosť o výsledkoch výskumu a vývoja, o aktuálnych témach
a predstavuje významných slovenských vedcov a ich prácu.
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Aktivity NCP VaT sú zamerané najmä na tri cieľové skupiny:
Aktivity voči cieľovej skupine mládež sú zamerané na pozitívne ovplyvňovanie jej názorov na vedu
a techniku a motiváciu pri výbere študijného programu a budúceho povolania smerom k vede, technike
a inováciám.
Cieľová skupina laická a odborná verejnosť je aktívne informovaná o vede a technike ako o dôležitej
súčasti bežného života a o dianí v oblasti vedy, výskumu a inovácií na Slovensku i v zahraničí.
Pre cieľovú skupinu vedecká komunita vytvára NCP VaT priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej práce smerom k odbornej i laickej verejnosti ale i k decíznej a podnikateľskej sfére.
NCP VaT popularizuje vedu vo vzťahu k uvedeným cieľovým skupinám prostredníctvom priamych
stretnutí (vedecké kaviarne, vedecké cukrárne, výstavy, konferencie, súťaže, Týždeň vedy a techniky na
Slovensku a pod.) a tiež prostredníctvom nepriamych kanálov (televízia, rozhlas, internet atď.).
V roku 2012 sa v Bratislave uskutočnilo desať podujatí pravidelného mesačného cyklu vedeckých
kaviarní pod názvom Veda v CENTRE, ktoré sú určené pre širokú verejnosť. Ďalších dvanásť vedeckých
kaviarní sa konalo mimo Bratislavy (Nitra - 10, Piešťany - 2). Vedu v CENTRE navštívilo počas tohto
obdobia v uvádzaných mestách viac ako 2 075 návštevníkov.
Pre žiakov základných a stredných škôl bolo v Bratislave zrealizovaných desať podujatí pod názvom
Bratislavská vedecká cukráreň. Vo vedeckých cukrárňach sa v sledovanom období zúčastnilo diskusií so
zaujímavými hosťami viac ako 1 412 študentov.
Všetky akcie konané v Bratislave bolo možné sledovať aj v priamom prenose na internete, resp. si
stiahnuť záznam z multimediálnej knižnice na stránke https://www.vedatechnika.sk .
NCP VaT spolupracovalo s viacerými elektronickými a tlačovými médiami na príprave informácií
zameraných na propagáciu vedy a techniky (najmä TA3, RTVS, Markíza, Rádio Regina). V roku 2012 NCP
VaT pripravilo a vyhlásilo verejné obstarávanie na výrobu 12 nových častí cyklu Spektrum vedy - cyklu
televíznych dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov a ich zaujímavých objavoch. Ide
o popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci NCP VaT, Slovenskej akadémie vied a RTVS. V 1.
polroku roka 2012 bolo odvysielaných 24 reprízovaných častí a od septembra do decembra 2012 bolo
odvysielaných 12 premiérových častí.
NCP VaT naďalej zabezpečuje prevádzku a obsahovú aktualizáciu Centrálneho informačného portálu pre
výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI). V rámci popularizačného subsystému portálu CIP VVI sa vytvárali
a spravovali moduly: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, vrátane agendy
Veda a spoločnosť, e-noviny Vedecký kaleidoskop, Ocenenia, Podujatia a Vzdelávanie; pokračovalo sa
v budovaní SciTech navigátora, multimediálnej galérie, katalógu organizácií popularizujúcich vedu v SR
a v krajinách EÚ a platformy komunikácie – SciTech blog.
V sledovanom období NCP VaT pripravilo desať výstav. Niektoré z výstav boli spojené s prednáškami,
ktorých sa celkovo zúčastnilo približne 36 000 návštevníkov. Výstava „Duševné vlastníctvo a dizajn –
križovatka talentov VŠVU v praxi“ a podujatie „Popoludnie s dizajnom“ boli zamerané na prezentáciu
výsledkov práce Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prostredníctvom nich sa
poukázalo na význam využívania procesu ochrany duševného vlastníctva. Vystavované práce ponúkli
pohľad na nové a inovatívne myšlienky v rámci priemyselného dizajnu, jeho uplatnenie a zefektívnenie
fungovania vecí a technológií každodenného života.
Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne Veda v CENTRE bol uznávaný astrofyzik a najpopulárnejší
propagátor vedy 20. storočia Jiří Grygar z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR. Témou jeho prednášky
bol vznik a vývoj vesmíru. Súčasťou aprílovej vedeckej kaviarne bola výstava obrazov významného
slovenského výtvarného umelca Rudolfa Sikoru. Predstavil na nej časť svojej tvorby, ktorá má výrazný
ekologicko-kozmologický aspekt a nastoľuje stále aktuálne otázky: Odkiaľ sme? Kto sme? Kam
kráčame?“ Výstava mala výstižný názov Paralely. Tou paralelou medzi vedou a umením je práve úsilie
neustáleho hľadania odpovedí a nachádzania nových ciest a poznatkov.
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V júni 2012 bola otvorená výstava „Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes“. Jej sprievodným
podujatím bola séria prednášok pod názvom Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. Cieľom podujatí
bolo predstaviť vývoj komunikačných technológií, ako napríklad drôtového telefónu, rádia, telegrafu,
ako aj bezdrôtovú mobilnú komunikáciu a dôležitosť ochrany duševného vlastníctva. Výstava bola
jednou zo série výstav venovaných historickým osobnostiam vedy a techniky na Slovensku. Stavala na
odkaze slovenského vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej komunikácie Jozefa Murgaša (1864 – 1929),
ktorého patenty v spomínanej oblasti získali uznanie v rámci celého sveta. Súčasťou tejto výstavy,
trvajúcej do 9. septembra 2012, bolo aj premietanie krátkeho filmu o Jozefovi Murgašovi a jeho
úspešných vynálezoch. Výstavu v júni navštívilo cca 470 návštevníkov.
NCP VaT pripravilo aj výstavu fotografií pod názvom Veda v CENTRE – Stretnutia vo vedeckej kaviarni.
Výstava obsahuje fotografie, ktoré približujú atmosféru prvých desiatich stretnutí vo Vede v CENTRE.
Zároveň zviditeľňujú vedecké osobnosti, ktoré prijali pozvanie na stretnutie s verejnosťou, aby
populárnou formou priblížili výsledky svojej práce. Výstava fotografií je umiestnená v budove CVTI SR na
5. poschodí.
V septembri 2012 bola otvorená výstava Bioterapeutické metódy v praxi, ktorá bola zameraná na
prezentáciu nových a netradičných spôsobov liečby exotických ale i bežných ochorení. Výstava, konaná
v spolupráci s Ústavom zoológie SAV, poskytovala názorné materiály pre širokú verejnosť o výskume
a vývoji a o klinickej štandardizácii bioterapeutických metód pre potreby zdravotníctva. Zámerom
výstavy bolo ukázať konkrétne výsledky prenosu a využitia bioterapeutických postupov a ich
terapeutickej aplikácie do praxe.
V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2012 bola zorganizovaná výstava pod
názvom Veda pre všetkých, ktorá bola zložená z piatich samostatných výstav (Kvapaliny netradične,
Obrázkový vedecký vtip, Ženy vo vede, Biomimetika – inšpirácia prírodou, Ohromen mikrosvětem).
Výstavy boli prístupné verejnosti v priestoroch Incheby od 5. 11. do 11. 11. 2012.
Zároveň bola v rámci spolupráce s AV ČR, počas TVT CZ 2012, vystavovaná výstava Jozef Murgaš –
komunikácia včera a dnes. Výstava bola verejnosti sprístupnená v priestoroch Technickej knihovny
Praha.
V rámci TVT 2012 boli zorganizované aj ďalšie podujatia. Odborná konferencia Quo vadis vzdelávanie
k vede a technike na stredných školách, Scientia Pro Futuro - súťažná prehliadka bádateľských projektov
žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky, Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, Grafická súťaž pre žiakov SŠ
a študentov VŠ, vrátane doktorandov, Národná konferencia - Výskum, vývoj a inovácie - cesta k vyššej
kvalite života a Slávnostný galavečer spojený s odovzdávaním Ceny ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR za vedu a techniku. Na podujatiach realizovaných v rámci TVT 2012 sa zúčastnilo spolu cca
36 200 účastníkov.
NCP VaT pravidelne organizuje aj podujatia pre žiakov základných škôl. V 1. polroku pripravilo exkurziu
do priestorov Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava s cieľom oboznámiť žiakov so zaujímavosťami
chémie a podujatie s názvom Veda je zábavná v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt. Podujatie sa
uskutočnilo v piatich mestách Slovenska (Zvolen, Komjatice, Sľažany, Bratislava a Raslavice) a predstavilo
deťom vedu zábavnou a hravou formou. Súčasťou programu bola výstava kníh pre mládež s tematikou
vedy a techniky. Podujatí sa zúčastnilo cca 1 140 žiakov.
NCP VaT sa aktívne zapájalo aj do realizácie národných projektov realizovaných v CVTI SR a plnilo tiež
úlohy zadávané MŠVVaŠ SR, súvisiace s problematikou popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.
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Tabuľka č. 23 – Prehľad akcií NCP VaT (2010 - 2012)

rok 2010

rok 2011

Rok 2012

Počet
akcií

Počet
akcií

Počet
účastn.

Ceny

Počet
akcií

Počet
účastn.

Veda v CENTRE

11

23

1 650

0

33*

Vedecká cukráreň

10

16

1 850

0

Populárno-náučné
prednášky

5

0

0

Letné vedecké tábory
a diskusné hry pre SŠ

-

4

Semináre

-

Akcia

Počet
akcií

Počet
účastn.

2404

22

2075

12**

1719

1412

0

1

55

10
2
(NITT
SK)

1 080

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

3

3

820

0

2

606

Ceny

ceny

103

1

-

-

-

1

232

7

2
(NITT
SK)
4 (2 na
NITT
SK)
1

236

7

Publicistické súťaže

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grafická súťaž

-

-

-

-

1

94

6

1

130

8

TVT Festival VaT

-

-

-

-

1

500

1

550

Odovzdávanie cien za
Vedu a techniku

1

1

350

12

1

300

1

500

8
27 – cena
ministra
9 – iné
ocenenia

Spektrum Vedy

-

24

Laboratórium

-

14

Výstavy

-

-

-

-

5***

6989

10

36 300

Vedecká show

-

-

-

-

1

570

-

-

Podujatia pre deti ZŠ

6

1140

Scientia pro futuro

1

80

31

RTVS – Magnet

9

Rádio MAX, Nitra

10

Portréty významných
slovenských vedcov

9
43199

90

Konferencie
(spolupráca s MŠVVaŠ
SR)
Výtvarné súťaže

SPOLU

32

85

diváci
STV 2
posl.
Rádia
Devín

5 750

12

-

149

524

12

-

12

Vysvetlivky:
* zahŕňa akcie v BA, Ni, BB, PO
**
zahŕňa akcie v BA a KE
*** vrátane akcie v CZ

34

58

13469

25

101

7.3 NÁRODNÉ PROJEKTY
7.3.1

NÁRODNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PODPORY VÝSKUMU A VÝVOJA NA SLOVENSKU –
PRÍSTUP K ELEKTRONICKÝM INFORMAČNÝM ZDROJOM ( NISPEZ)

V 2. polroku 2012 bola v rámci Aktivity 1.1 realizovaná optimalizácia portfólia elektronických
informačných zdrojov (EIZ) a zmena skladby používateľských inštitúcií. Počas celého roka 2012 neboli
zaznamenané žiadne negatívne ohlasy na jej uskutočnenie a dopad, naopak, inštitúcie, ktoré
optimalizáciou získali prístupy k novým e-zdrojom, boli spokojné.
Medzi výstupy aktivity za sledované obdobie možno radiť aktualizáciu zásadného dokumentu
koordinácie, kooperácie a vzájomnej komunikácie v rámci projektu NISPEZ – Koncepcia koordinácie,
hodnotenia a optimalizácie elektronických informačných zdrojov: aktualizácia – optimalizácia
portfólia EIZ NISPEZ, zmeny na postoch gestorov EIZ, aktualizácia kontaktov.
Súčasne boli dokončené dva ďalšie dôležité výstupy aktivity, ktoré sa tvoria každoročne, a to:
Efektívnosť využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj: hodnotiaca správa za
rok 2011 a dotazník Využívanie elektronických informačných zdrojov sprístupňovaných v rámci
projektu NISPEZ – dotazníkový prieskum, ktorý mapuje spokojnosť vedecko-výskumnej obce
s poskytovaným portfóliom sprístupnených EIZ. Tak ako každoročne boli spracované štatistické
ukazovatele, ktoré dávajú podklad pre hodnotenie. Presne odhaľujú slabé miesta a ukazujú, kde treba
zvýšiť efektívnosť využívania EIZ najviac. Ďalej môžu signalizovať aj problémy relevancie zdrojov pre
konkrétnu inštitúciu a naplnenie informačných potrieb potenciálnych používateľov. Na základe
hodnotenia využívania EIZ za rok 2011 nedošlo k žiadnej zmene portfólia EIZ v žiadnej z používateľských
inštitúcií projektu NISPEZ. Pri ich hodnotení sa sledovali len základné štatistické ukazovatele bez
podrobných prepočtov na potenciálne počty používateľov tej – ktorej inštitúcie a bez zaraďovania
inštitúcií do hodnotiacich skupín. Štatistiky a výsledky dotazníkového prieskumu slúžia ako podklady pre
spracovanie hodnotiacej správy a súčasne ako podklad pre strategické rozhodovanie ako ďalej
s centralizovaným obstarávaním prístupov k EIZ na Slovensku po skončení projektu NISPEZ.
Zo skúseností riešiteľov projektu NISPEZ (vrátane skúseností gestorov EIZ a kontaktných osôb)
a z výsledkov dotazníkového prieskumu možno vytvoriť predstavu, ako by mal vyzerať vhodný model
centralizovaného zabezpečenia prístupov k EIZ na národnej úrovni, ktorý bol prezentovaný aj na
výročnej konferencii projektu NISPEZ. Vychádzajme z predpokladu, že centralizovaný prístup, ako taký,
sám o sebe prináša viac pozitív a je hodnotený zúčastnenými stranami kladne.
Za monitorované obdobie bolo zrealizovaných 5 informačných a 20 pracovných seminárov (na ktorých
sa zúčastnilo celkom 95 účastníkov) s cieľom zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní informácii o nových
trendoch a podpore efektívneho využívania EIZ sprístupňovaných v rámci projektu. Spracovaná bola aj
posledná brožúra zo série Sprievodcov po databázach. Išlo o najzložitejšiu brožúru, pretože obsahuje
všetky databázy platformy Web of Knowledge (WoS, CCC, ESI, JCR). V spolupráci s gestormi EIZ boli
pripravené manuály k jednotlivým databázam. Tie sú v printovej podobe distribuované pre všetky
inštitúcie zapojené do projektu NISPEZ a prostredníctvom webovej stránky projektu NISPEZ sú
k dispozícii aj v elektronickej verzii.
Záver roka 2012 priniesol už 4. ročník výročnej konferencie Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV.,
ktorá sa uskutočnila dňa 13. 11. 2012 v CVTI SR. Cieľom podujatia bola propagácia výsledkov realizácie
projektu. Po úvodnom slove riaditeľa CVTI SR odzneli okrem externých aj príspevky interných
prispievateľov z CVTI SR: NISPEZ – ako model efektívneho a optimálneho riešenia financovania
prístupov k elektronickým informačným zdrojom pre vedu a výskum na Slovensku, Budovanie
databázy a portálového prístupu k slovenským EIZ pre vedu a výskum, SK CRIS – informačný systém
pre vedu a výskum. Program bol obohatený aj o prednášky pozvaných hostí: Srečko Bončina, National
and University Library, Ljubljana zo Slovinska a Karol Nemoga (Matematický ústav SAV) predstavil
nielen skúsenosti pracovníka vedy a výskumu (ďalej len VaV) s využívaním EIZ vo svojej každodennej
práci, ale i skúsenosti s publikovaním vo vedeckých časopisoch a dotkol sa fenoménu dnešnej doby 35

problematiky Open Access. Konferencie sa zúčastnilo takmer 170 účastníkov. Podujatie končilo internou
poradou všetkých zainteresovaných strán projektu NISPEZ – riadiaci a odborný personál projektu,
gestori jednotlivých EIZ, kontaktné osoby za jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a dodávatelia EIZ.
Na porade sa rokovalo o aktuálnych témach súvisiacich s riešením úloh projektu NISPEZ, ako aj úloh
s centralizovaným zabezpečovaním EIZ do budúcnosti.
Cieľom nosných úloh v rámci Aktivity 2.1 bolo zabezpečiť bezporuchovosť rutinnej prevádzky
vyhľadávacieho portálu scientia.sk, založeného na systémoch MetaLib, SFX a bX. V monitorovanom
období bolo spracovaných a zverejnených 8 špecializovaných sprievodcov slúžiacich vedecko-výskumnej
obci pre prácu s portálom scientia.sk a so systémami MetaLib a SFX. Okrem toho sa implementovala
nová služba „bX Hot články“, ktorá ponúka záujemcom mesačne aktualizovaný prehľad 10 najčítanejších
článkov roztriedených podľa vedných odborov voliteľných používateľmi. Pozornosť sa venovala aj
implementácií upgrade-ov, update-ov a ServisPack-ov systémov, aktualizácii ich nastavení, optimalizácii
portfólia e-zdrojov portálu, úpravám IP filtrov, ako aj aktivácii e-kníh dostupných v znalostnej báze
systému SFX a obstarávaných CVTI SR. Ďalej sa v hodnotenom období spracovali dva materiály
o využívaní systémov MetaLib a SFX v roku 2011, obsahujúce okrem štatistických údajov aj ich
analýzu a interpretáciu. Materiály boli zverejnené na webe projektu NISPEZ. Participovalo
sa aj na dotazníkovom prieskume o EIZ, kde sa pripravili otázky zamerané na prácu s portálom
scientia.sk. V roku 2012 bolo zrealizovaných na pôde CVTI SR 36 pracovných seminárov, v rámci ktorých
sa účastníkom prezentovala aj práca s portálom scientia.sk.
V rámci Aktivity 3.1 bola dňa 31. 12. 2012 ukončená etapa č. 2, NP NISPEZ: Určenie požiadaviek na
funkčnosť softvérového nástroja na spracovanie a vyhľadávanie dát, príprava podkladov pre VO
a implementáciu systému. V sledovanom období bolo zrealizované verejné obstarávanie a bola
realizovaná implementácia softvéru pre portálový prístup ku slovenským EIZ pre VaV. Jej cieľom bolo
vytvorenie prezentačnej a administrátorskej vrstvy portálu SciDAP, vrátane vstupnej stránky.
V súčinnosti s dodávateľom softvéru bola uskutočnená konverzia dát časopiseckých článkov z Web
of Science a dát z testovacej databázy systému DaWinci, ktoré v nej vytvárali pracovníci CVTI SR. Súčasne
prebiehala optimalizácia funkcionalít nového nástroja na spracovanie slovenských e-časopisov pre vedu
a výskum po úroveň analytických popisov časopiseckých článkov. Preberací protokol s dodávateľom
softvéru bol podpísaný dňa 17. 12. 2012.
V Aktivite 4.1 na základe overenia a schválenia priebehu verejného obstarávania MŠVVaŠ SR bola dňa
4. 3. 2011 podpísaná Zmluva o zhotovení diela s víťazným uchádzačom, firmou Interway. Po úspešnom
ukončení analytickej a projektovej etapy, ktorej výstupom je štúdia a optimalizácia údajov
a ukazovateľov o vede a výskume s prihliadnutím na implementáciu dátového modelu CERIF, spoločne
s detailnou funkčnou špecifikáciou (DFŠ) a projektovou dokumentáciou, bola v novembri 2011 ukončená
prvá etapa a začala sa 2. - vývojárska etapa. Dodávateľská firma začala programátorské a vývojárske
práce v zmysle špecifikácií z DFŠ. Ťažiskovou činnosťou našich pracovníkov bolo pripravovanie dát,
zozbieraných do databáz Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie, na migráciu
do nového systému. Práce na čistení, konsolidovaní a dopĺňaní dát prebiehali za intenzívnej komunikácie
a v súčinnosti s dodávateľskou firmou.
V rámci implementačných prác boli vykonané nasledovné činnosti:
 Príprava dát na migráciu zo strany CVTI SR, príprava podkladov pre dodávateľa InterWay, ktoré sú
potrebné pre účinné plnenie predmetu zákazky zo strany dodávateľa;
 Integrácia dát z externých zdrojov (register zamestnancov VŠ, register zamestnancov SAV, projekty
financované zo štrukturálnych fondov EÚ – operačný program VaV);
 Implementácia systému, nasadenie do testovacej prevádzky v 10/2012, identifikovanie chýb a ich
odstraňovanie.
 Nasadenie systému do pilotnej prevádzky v prostredí DC VaV v 11/2012, jeho dolaďovanie,
prepojenie s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti a ďalšie práce, umožňujúce
spustenie ostrej prevádzky.
36

Publicita projektu
Súčasne pokračovala propagácia aktivít prostredníctvom tlačených propagačných materiálov
(Sprievodca databázovými kolekciami, brožúrky o jednotlivých databázových kolekciách, letáky, záložky,
plagáty, roll up). Vzhľadom na zmeny v portfóliu databázových kolekcií bol aktualizovaný roll-up aj
ostatné propagačné materiály. Do tlače bol pripravený nový stolový kalendár NISPEZ pre rok 2013.
Priebežné informácie o realizácii projektu boli prístupné na samostatnom webovom sídle projektu
http://nispez.cvtisr.sk
7.3.2

INFRAŠTRUKTÚRA PRE VÝSKUM A VÝVOJ – DÁTOVÉ CENTRUM PRE VÝSKUM
A VÝVOJ (DC VAV)

V priebehu roka bola úspešne vysúťažená technická podpora DC VaV na ďalšie tri roky a následne bolo
ukončené aj obstarávanie prepojenia DC VaV Žilina a DC Hanulova ul., Bratislava. Začali sa práce na opise
predmetu zákazky na modernizáciu a rozšírenie DC VaV, ktoré má byť realizované v roku 2013.
V roku 2012, v rámci Aktivity 2.1, pokračovalo verejné obstarávanie aplikačných softvérov pre Dátové
centrum. Predmet obstarávania vychádzal zo spracovaných analytických štúdií pre výber aplikačného
softvérového vybavenia. Úspešne boli nasadené projekty :
- HGD Database: Vedecká databáza pre výskum ľudského genómu;
- Osobnosti vedy : cieľom portálu je spracovať a publikovať prehľad všetkých ocenených osobností
Slovenska v oblasti vedy a techniky, získané od organizácií, ktoré tieto ocenenia udeľujú;
- Adinis – 5 samostatných projektov :
- Softvér InDelFinder je nástroj na automatizovanú detekciu heterozygótnych a homozygótnych
mutácií v sekvenciách DNA,
- Softvér ADICyt je nástroj na automatizovanú detekciu podpopulácií v mnohorozmerných FCS
súboroch z prietokovej cytometrie s využitím klastrovacích techník,
- Softvér ExProf je nástroj na automatické porovnanie rozdielnosti experimentálnych dát nameraných
za rôznych experimentálnych podmienok,
- Softvér Logit je analytický nástroj na trénovanie a testovanie modelov logistickej regresie na
klasifikovanie dát a tvorbu príslušných modelov,
- Softvér ADprot je nástroj na správu experimentov a meraní zameraných na identifikáciu proteínov
metódou hmotnostnej spektrometrie a vyhľadávanie informácií o identifikovaných proteínoch v
proteínových databázach.
Začali sa prípravy na implementáciu Portálu SK CRIS, ktorý má za cieľ nahradiť časť informačného
systému projektu www.vedatechnika.sk. Umožňuje vyhľadávanie informácií v databázach, ich prehľadné
zobrazenie a tiež export dát do niekoľkých typov formátov. Na komplexné štatistiky a prehľad dát
uložených v databázach systému SK CRIS - na základe viacerých uhlov pohľadu - je určený reportovací
subsystém pre SK CRIS. Subsystém pre generovanie výstupných zostáv a reporty umožní definíciu
reportov zo všetkých dát sprístupnených databáz systému SK CRIS.
Začali sa prípravy s SRS Biowisdom, čo je vedecká databáza s webovým rozhraním určená predovšetkým
pre vedcov, výskumníkov a študentov.
Schola Ludus – videoserver - projekt slúžiaci na online vysielanie, resp. streamovanie videa. Prostredie je
spoločne využívané pre projekt Schola Ludus, ale aj pre streamovanie videa pre potreby CVTI SR
a projektu vedatechnika.sk.
Spustený bol projekt digitálnej knižnice Mediainfo v testovacej verzii, kde sú zatiaľ publikované iba
dokumenty, ktoré nie sú chránené autorským zákonom . V roku 2013 sa plánuje, v rámci modernizácie
DC VAV, zakúpenie plnej verzie na 1 000 000 strán.
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Začali sa prípravy s VASP Kvantovochemický počítačový simulačný softvér na výpočet elektrónovej
štruktúry keramických materiálov, ktorým sa významne znižuje počet experimentov, vedúcich
k optimálnemu zloženiu nových materiálov.
Začali sa prípravy na projekt Matlab, ktorý patrí k väčším projektom v DC VaV a slúži vedeckej obci
a študentom vysokých škôl na vedecké výpočty orientované najmä na oblasti mikrobiológie.
Spustené boli projekty CREPČ - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti - slúži na kompletnú
automatizovanú evidenciu publikačnej činnosti vysokých škôl SR (20 verejných, 2 štátne a 3 súkromné).
Zhromažďuje bibliografické záznamy všetkých kategórií publikačnej činnosti. Obdobne CREUČ Centrálny register evidencie umeleckej činnosti - slúži na kompletnú automatizovanú evidenciu
umeleckej činnosti vysokých škôl SR.
CRZP – Centrálny register záverečných prác
1. register slúži na zhromažďovanie záverečných a kvalifikačných prác vysokých škôl a metadát o nich
a ich následné uchovávanie po dobu 70 rokov,
2. register slúži zároveň aj ako porovnávací korpus pri kontrole originality prác.
APS – Antiplagiátorský systém
1.systém slúži na porovnanie záverečných prác (ZP) na plagiátorstvo,
2. súčasťou registra je porovnávací korpus vytvorený z naposielaných ZP a vybraných internetových
zdrojov.
Z CVTI SR bol do DC VaV presunutý portál vedatechnika.sk Centrálny informačný portál pre výskum,
vývoj a inovácie (CIP VVI), ktorý predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych
a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky.
Ukončené bolo zadanie pre vypracovanie analýzy pre digitalizáciu a prieskum trhu na nákup softvéru pre
workflow a grafickú úpravu skenov. V digitalizačnom pracovisku sa počas roka 2012 zdigitalizovalo
1 027 853 strán na listových skeneroch a 178 844 strán na knižnom skeneri.
Priebežné informácie o realizácii projektu boli prístupné na samostatnom webovom sídle projektu
http://dc.cvtisr.sk
7.3.3

NÁRODNÁ INFRAŠTRUKTÚRA PRE PODPORU TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ NA
SLOVENSKU – NITT SK

V druhom polroku roku 2012 pokračovala implementácia projektu NITT SK v rámci Aktivity 1.1 prípravou
súťažných podkladov a realizáciou verejných obstarávaní na vzorové interné smernice, ktoré majú
aplikačný potenciál v inštitúciách realizujúcich transfer technológií (päť smerníc o ochrane
a komercializácií duševného vlastníctva a súvisiacich administratívnych poplatkoch). Hlavné verejné
obstarávanie (VO) Aktivity 1.1 projektu NITT SK - VO na externé podporné služby v procese transferu
technológií, ktoré budú prostredníctvom dodávateľa služieb poskytované zástupcom akademickej obce
pri podpore TT na Slovensku, bolo úspešne zrealizované..
Obdobne bolo riešené aj verejné obstarávanie na rozšírenie funkcionality Národného portálu pre
transfer technológií (NPTT) o zadávanie a správu požiadaviek na externé podporné služby. Pracovalo sa
tiež na príprave evidenčného softvéru pre riadenie poskytovania rešeršných služieb z databáz
predmetov priemyselného vlastníctva a technologických ponúk a dopytov. Tieto systémy umožnia
zástupcom akademickej obce zadávať požiadavky na rešeršné a externé podporné služby a zabezpečia
ich prehľadnú evidenciu.
Ako jeden z hlavných výstupov 2. etapy Aktivity 1.1 bol dopracovaný Návrh pre vybudovanie národného
systému podpory TT na Slovensku a prvá verzia stanov Národného centra transferu technológií.
V neposlednom rade bola (po obsahovej stránke) zabezpečená realizácia podujatia Konferencia NITT SK
2012 – transfer technológií v SR a zahraničí a prvého zo série odborných seminárov NITT SK, ktorý bol
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zameraný na vznik a ochranu duševného vlastníctva v prostredí akademických a vedeckovýskumných
inštitúcií na Slovensku. V súvislosti s realizáciou seminára bol vypracovaný aj podporný metodický
materiál Duševné vlastníctvo a transfer technológií 1.
V rámci Aktivity 2.1 v druhom polroku 2012 patrila medzi hlavné činnosti príprava obstarávania
portálovej a integračnej vrstvy Integrovaného systému služieb. Popri príprave tohto verejného
obstarávania sa pokračovalo s prácami na návrhu technickej architektúry ISS, návrhu funkčného
a technického riešenia portálu JKR, návrhu technického riešenia integračnej vrstvy cez ESB a na tvorbe
pracovných postupov a pracovných pozícií pre realizáciu služieb ISS vo forme návrhu podporného
pracoviska pre prevádzku ISS. Rovnako ako v prvom polroku pokračovala aj v druhom polroku odborná
spolupráca pri výbere, obstarávaní a nasadzovaní aplikačných softvérov a systémových nástrojov ako
súčastí ISS do dátového centra.
V rámci Aktivity 3.1 bola dohodnutá spolupráca s rádiom VIVA, v rámci ktorého sú od septembra 2012
realizované a vysielané upútavky na tému ochrany duševného vlastníctva (DV) a transferu technológií
(TT) , následne, od októbra 2012, boli odvysielané rozhovory na tému DV a TT s renomovanými
odborníkmi z tejto oblasti. Obdobne bola v druhom polroku realizovaná spolupráca s periodikom
Slovenské pohľady, v ktorom boli uverejnené články v rámci propagácie témy DV a TT. V druhom polroku
2012 sa začala realizácia verejného obstarávania virtuálnych prezentácií súvisiacich s transferom
technológií z výstav. Taktiež bolo realizované verejné obstarávanie pre informačné videozáznamy k téme
transferu technológií, ako aj verejné obstarávanie na propagáciu témy transferu technológií v denníku
Pravda. Konečná realizácia verejných obstarávaní prebehne v prvom polroku roku 2013.
Pracovníci Aktivity 3.1 sa podieľajú na organizačnom zabezpečení väčšiny odborných podujatí
realizovaných v rámci projektu NITT SK. Z najvýznamnejších podujatí organizovaných v rámci projektu
NITT SK v druhom polroku 2012 možno uviesť:
 Bioterapeutické metódy v praxi, CVTI SR Bratislava;
 Konferencia NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí;
 Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl (v spolupráci s ÚPV);
 Duševné vlastníctvo a transfer technológií I. (odborný seminár);
 Duševné vlastníctvo aktuálne – autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes (v spolupráci s ÚPV).
Priebežné informácie o realizácii projektu sú prístupné na samostatnom webovom sídle projektu
http://nitt.cvtisr.sk a www.nptt.sk.

7.4
7.4.1

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
FORT – PODPORA KONTINUÁLNEHO VÝSKUMU A TECHNOLOGICKÝCH APLIKÁCIÍ

CVTI SR sa v spolupráci s ostatnými projektovými partnermi aktívne podieľalo na realizácií projektových
aktivít a dosahovaní stanovených výstupov projektu. Zabezpečená bola propagácia projektu na národnej
i medzinárodnej úrovni (špecializovaná sekcia na web stránke CVTI SR, propagačné materiály, tlačová
správa, prezentácia projektu na podujatiach a počas osobných stretnutí). CVTI SR poskytovalo aj
informácie pre projektovú stránku http://www.project-fort.com/. Pracovníci CVTI SR sa tiež zúčastnili
pravidelných projektových stretnutí a zasadnutí Riadiaceho výboru projektu. Boli spracované a
predložené Žiadosti o overenie výdavkov za druhú a tretiu vykazovaciu periódu.
V roku 2012 bolo v spolupráci so slovenským konzorciom Enterprise Europe Network zorganizované
podujatie Inovačné fórum ako stretnutie kľúčových hráčov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Počas
podujatia boli diskutované možné opatrenia na zlepšenie situácie v oblasti podpory výskumu, vývoja
a transferu technológií na Slovensku. Konala sa tiež Súťaž inovatívnych myšlienok v oblasti
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biotechnológií v rámci plánovaného podujatia „Innovation Open House Event“, počas ktorého bola
víťazná inovatívna myšlienka ocenená inovačným voucherom v hodnote 5 000 €. Zrealizoval sa tiež
prieskum potrieb klastrových manažérov a manažérov transferu technológií a bol navrhnutý školiaci
rámec a program školenia na zvýšenie kvalifikácie a kompetencií slovenských manažérov transferu
technológií. Spracovaný bol aj plán implementačných akcií zameraných na podporu inovácií a technologických
aplikácií.

7.4.2

SEE SCIENCE - PODPORA INOVÁCIÍ ROZVOJOM KAPACÍT A VYTVORENÍM SIETE
CENTIER VEDY

Pracovníci CVTI SR sa aktívne podieľali na realizácii projektových činností a dosahovaní plánovaných
výstupov projektu v rámci jednotlivých pracovných balíkov. Zúčastnili sa tiež na realizovaných
projektových stretnutiach a návštevách vybraných centier vedy v okolitých krajinách. Boli zabezpečené
vstupy a preklady textov pre spoločný projektový portál https://seescience.eu/. V stanovených
termínoch boli spracované a predložené správy za účelom refundácie výdavkov realizovaných
v súvislosti s implementáciou projektu.
Pod vedením CVTI SR bola spracovaná metodológia SWOT analýzy ohľadne silných a slabých stránok,
ako i príležitostí a hrozieb pôsobenia a ďalšieho rozvoja organizácií propagujúcich vedu a výskum
v jednotlivých regiónoch zapojených do implementácie projektu. Zrealizovaná bola aj SWOT analýza
CVTI SR z pohľadu aktivít spojených s popularizáciou vedy.
7.4.3

SCHOLA LUDUS ONLINE

V rámci projektu sa pokračovalo na prácach v súvislosti s budovaním a napĺňaním virtuálneho,
popularizačno-náučného portálu zameraného na propagáciu vedy najmä smerom k mládeži. Portál bol
uvedený do testovacej prevádzky a je k dispozícii na http://www.scholaludus.sk/online.
Implementácia projektu bola ukončená k 31.8.2012. Následne bola vypracovaná záverečná správa po
ukončení implementácie projektu. Všetky plánované výstupy projektu boli naplnené, ako bolo
konštatované aj v rámci Záverečnej hodnotiacej správy riešenia projektu zo dňa 14. 11. 2012, ktorú
spracovala APVV.

7.4.4

SMART>NET – INTERREGIONÁLNA SIEŤ TECHNOLOGICKÝCH CENTIER

Od marca 2012 implementuje CVTI SR v spolupráci s Academic Business Cluster Ekonomickej univerzity
a partnermi z Rakúska projekt Smart>Net zameraný na podporu rozvoja výskumu, vývoja
a technologickej spolupráce firiem a výskumných inštitúcií zo Slovenska a Rakúska. Projekt je
spolufinancovaný z prostriedkov ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko.
V rámci projektu boli zriadené projektové štruktúry a bol tiež vytvorený projektový tím v CVTI SR.
Pracovníci projektu sa zúčastnili niekoľkých projektových stretnutí a spolupodieľali sa na príprave
a realizácii tzv. „Summer Academy“ organizovanej v rámci projektu. Pripravené tiež boli podklady
verejného obstarávania na dodávku externých poradenských služieb plánovaných v rámci
implementácie projektu. Rozbehnuté boli aj aktivity v oblasti duálneho odborného vzdelávania, najmä
pri implementácii úspešných prístupov v tejto oblasti z Rakúska v podmienkach SR. Implementácia
projektu sa realizuje v spolupráci s rezortom MŠVVaŠ SR, ktorú zastrešuje p. štátny tajomník. Spolupráca
tiež bola nadviazaná so zástupcami Združenia automobilového priemyslu SR a ďalšími inovatívnymi
podnikmi na Slovensku (vrátane nadnárodných korporácií), ktoré považujú problematiku odbornej
prípravy budúcich pracovníkov za kľúčovú. Informácie a výstupy projektu sú k dispozícii na
www.twinstars.eu.
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7.4.5

CENTRALCOMMUNITY - VZNIKAJÚCE KOMUNITY PRE KOLEKTÍVNE INOVÁCIE V
STREDNEJ EURÓPE

Od septembra 2012 je realizovaný projekt CentralCommunity zameraný na podporu výskumných
inštitúcií a inovatívnych malých a stredných podnikov z oblasti vied o živej prírode, kde je CVTI SR
jedným z partnerov v medzinárodnom konzorciu riešiteľov. Projekt je spolufinancovaný v rámci
Operačného programu Stredná Európa. V rámci implementácie projektu boli v CVTI SR vytvorené
projektové štruktúry a pracovníci zapojení do implementácie projektu sa zúčastnili úvodného stretnutia
partnerov projektu v Miláne. Projekt má 9 partnerov z Talianska, Maďarska, Slovinska, Nemecka
a Slovenska. Plánované trvanie projektu je do decembra 2014. Medzi hlavné ciele projektu patria:
podpora tvorby vhodných podmienok na realizáciu spoločných, otvorených a opakovateľných
inovácií;
zabezpečenie prístupu k vzdelávacím a znalostným procesom a pomoc pri implementácii
spolupracujúcich projektov;
vytvorenie komunity na podporu jednotlivých fáz inovačného procesu prostredníctvom IKT
operačnej platformy s názvom iCommunity, ako prostriedku na výmenu skúseností, komunikáciu a
využívanie rôznych nástrojov a metodológií v oblasti výskumno-vývojových a inovačných
procesov.
7.4.6

PROJEKT EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO ÚRADU (EPO)

Implementácia pilotného projektu Európskeho patentového úradu (EPO) na reorientáciu Stredísk
patentových informácií – PATLIB na špecializované pracoviská poskytujúce sofistikované patentové
služby, do ktorého je PATLIB pri CVTI SR zapojené ako jediné stredisko za SR, prebiehala podľa
harmonogramu a boli dosiahnuté všetky plánované výstupy.
V rámci projektu boli v roku 2012 zorganizované viaceré školenia pre používateľov z oblasti ochrany práv
duševného vlastníctva so zameraním na jednotlivé priemyselné práva. Na základe požiadaviek
záujemcov boli vyhotovené patentové rešerše s informatívnymi rešeršnými správami. Bol pritom
dosiahnutý stanovený počet odborných patentových rešerší (rešerše na stav techniky) v počte 19.
V rámci projektu sa konali aj medzinárodné stretnutia účastníkov pilotného projektu PATLIB
zorganizované ako koučing s názvom Ako viesť stredisko PATLIB (Bratislava) a Aktivity strediska PATLIB
v procese propagácie, marketingu a komercializácie práv duševného vlastníctva (Varšava). Spracovaná
bola priebežná správa o plnení projektu pre Európsky patentový úrad (EPO). Trvanie projektu je zatiaľ
plánované do novembra 2013, EPO však uvažuje o predĺžení projektu o ďalšie dva roky.

7.4.7

SEE TECHNOLOGY - MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA VEDECKÝCH PARKOV ZA
ÚČELOM PODPORY VYUŽÍVANIA VÝSLEDKOV VAV INOVATÍVNYMI MSP

CVTI SR vystupuje v medzinárodnom projekte SEE Technology - Medzinárodná spolupráca vedeckých
parkov za účelom podpory využívania výsledkov výskumu a vývoja inovatívnymi malými a strednými
podnikmi ako Strategický asociovaný partner Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt je orientovaný
na podporu rozvoja spolupráce akademickej sféry s technologicky orientovanými firmami.
Hlavným cieľom projektu je navrhnúť nové a vylepšiť existujúce podporné služby, nástroje a rámce
zamerané na podporu využívania vedeckých poznatkov a vyvinutých technológií inovatívnymi malými
a strednými podnikmi na národnej i medzinárodnej úrovni.
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8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012

Činnosť organizácie v roku 2012 možno hodnotiť pozitívne, najmä vzhľadom na zabezpečenie riadneho
plnenia všetkých úloh vyplývajúcich z poslania organizácie, ako aj tých formulovaných na základe
aktuálnych požiadaviek nadriadeného orgánu. Počas roka 2012 sa CVTI SR kontinuálne usilovalo
o skvalitňovanie a rozširovanie poskytovaných služieb a uspokojovanie konkrétnych potrieb užívateľov
výstupov, teda predovšetkým vedeckej komunity na Slovensku. Organizácia sa rovnako pokúšala
o získanie dodatočných prostriedkov na zdokonaľovanie existujúcich a rozbehnutie nových aktivít zo
zdrojov mimo štátneho rozpočtu. O úspešnosti týchto krokov svedčia jednak zrealizované výstupy, ako
i úspešná participácia v projektoch spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho patentovaného úradu,
Operačného Programu Stredná Európa, Operačného Programu Juhovýchodná Európa a Programu
cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko. CVTI SR sa v roku 2012 v spolupráci so zahraničnými
partnermi zapojilo do prípravy niekoľkých medzinárodných projektov v rámci otvorených výziev na
podávanie návrhov, vrátane Rámcového programu EÚ pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné
aktivity (FP7).
Ako úspešnú možno hodnotiť i náročnú implementáciu národných projektov, v rámci ktorých CVTI SR
vykonáva odborné a administratívne činnosti potrebné na zabezpečenie efektívneho využitia
prostriedkov zo štrukturálnych fondov v zmysle stanovených pravidiel, s cieľom dosiahnutia plánovaných
výstupov a želateľných efektov v prospech rozvoja vedy a výskumu na Slovensku. Spokojnosť
s doterajším priebehom implementácie národných projektov realizovaných Centrom vedeckotechnických informácií SR vyjadril aj Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. V roku 2012 zabezpečili pracovníci CVTI SR aj prípravu dvoch nových národných projektov
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj s akronymami NISPEZ II a PopVaT.
Prínosy činnosti CVTI SR pre zriaďovateľa, ostatné organizácie verejnej správy, ako i pre vedeckú
komunitu a širokú odbornú verejnosť sú zrejmé z dosiahnutých hlavných výstupov podrobnejšie
popísaných v časti 8.2 Míľniky a hlavné výstupy činnosti.

8.1

ZDROJE NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTI

V sledovanom období k 31. 12. 2012 zriaďovateľ poukázal organizácii bežný transfer (312001) vo výške
4 107 730 € čo predstavuje 100,00 % plnenie k upravenému rozpočtu. Tieto príjmy zo štátneho rozpočtu
(zdroj 111) boli poukázané organizácii formou mesačných transferov. Príjmy z bežných transferov sú
určené na zabezpečenie plnenia úloh a činnosti CVTI SR uvedených v rozpise záväzných ukazovateľov na platy zamestnancov, nákup knižničného fondu, databáz, aktivity NCP VaT, prevádzku centrálnych
registrov, supporty dát pre „Dátové Centrum pre VaV“. Príjmy z vlastnej činnosti (zdroj 45) z predaja
výrobkov a služieb (223001) predstavujú čiastku 149 204 € a príjmy z predaja investičného majetku (231)
predstavujú čiastku 1 564 € (predaj úplne do odpisovaného auta), tieto budú použité na financovanie
výdavkov súvisiacich s aktivitami národných projektov formou refundácie (na základe odoslaných
žiadostí o príspevok) a na obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku. Príjmy od
medzinárodnej organizácie (331001) z Európskeho patentového úradu predstavujú sumu 17 041 € a boli
použite na refundáciu aktivít v rámci projektu PATLIB - Pilotný projekt preorientovania činnosti stredísk
patentových informácií na strediska poskytujúce sofistikované služby. Príjem z grantov (311) predstavuje
sumu 7 626 € a bol použitý na refundáciu aktivít v rámci projektu SCHOLA LUDUS online.
V rámci realizácie národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) a na základe príslušných žiadosti
o predfinancovanie a refundáciu boli CVTI SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške
3 993 755 €, v programovej štruktúre 0AE0202 a 0AE0204.
V rámci realizácie projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj a na
základe príslušných žiadosti o refundácie a predfinancovanie boli CVTI SR poukázané finančné
prostriedky v celkovej výške 702 055 € v programovej štruktúre 0AE0101 a 0AE0102.
42

V rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku - NITT SK a na základe príslušných žiadosti o predfinancovanie a refundáciu boli CVTI SR
poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 565 512 € v programovej štruktúre 0AE0202
a 0AE0204.

8.2

MÍĽNIKY A HLAVNÉ VÝSTUPY

Významnú časť aktivít CVTI SR v roku 2012, takmer 37%, predstavovala implementácia troch národných
projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (ERDF) v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj.
V rámci aktivít projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup
k elektronickým informačným zdrojom“ boli zabezpečené všetky plánované výstupy. Významným
míľnikom bolo budovanie inovovaného informačného systému o vede v súlade s európskymi štandardmi
v tejto oblasti. Systém SK CRIS bol vyvíjaný v spolupráci s vysúťaženým dodávateľom, pričom systém bol
uvedený do pilotnej prevádzky na konci roka 2012. V rámci aktivity 2.1 bol kontinuálne prevádzkovaný
vyhľadávací portál scientia.sk. Portál umožňuje súčasne prehľadávať desiatky tisícov dokumentov
v najvýznamnejších licencovaných ako aj voľne prístupných vedeckých databázach, čo používateľom
prináša výrazne vyššiu kvalitu a komfort vyhľadávania oproti postupnému prehľadávaniu jednotlivých ezdrojov. Portál poskytuje používateľom aj odporúčaciu službu, v rámci ktorej sa popri vyhľadanom
článku odporúčajú ďalšie relevantné články, o ktoré sa zaujímali iní používatelia. Spracovaná bola
hodnotiaca správa „Efektívnosť využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj za
rok 2011“.
V rámci národného projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“
bola úspešne vysúťažená technická podpora DC VaV na ďalšie tri roky a následne bolo ukončené aj
obstarávanie prepojenia DC VaV Žilina a DC Hanulova ul., Bratislava. Bolo realizované obstaranie
a inštalovanie vybraného aplikačného softvérového vybavenia pre potreby vedeckej komunity na
Slovensku. Do infraštruktúry Dátového centra pre VaV v Žiline bol presunutý portál vedatechnika.sk.
V rámci infraštruktúry DC VaV boli prevádzkované systémy Centrálny register evidencie publikačnej
a umeleckej činnosti, Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác a Systém na odhaľovanie
plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií. V digitalizačnom pracovisku
DC VaV umiestnenom v priestoroch CVTI SR v Bratislave sa počas roka 2012 zdigitalizovalo 1 027 853
strán na listových skeneroch a 178 844 strán na knižnom skeneri.
V rámci realizácie projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku –
NITT SK“ bol v roku 2012 spustený do prevádzky Národný portál pre transfer technológií, zhromažďujúci
všetky relevantné informácie o problematike transferu technológií na jednom mieste. Súčasťou
informácií na portáli sú aj vzorové zmluvy, interné smernice a metodické materiály, ktoré boli v rámci
projektu v uplynulom roku spracované. Ďalej sa rozvíjala aj činnosť Centra transferu technológií pri
CVTI SR, ktoré bolo zriadené v rámci projektu NITT SK ako súčasť budovaného národného systému
podpory transferu technológií na Slovensku. Zrealizované tiež bolo verejné obstarávanie na dodávateľa
expertných poradenských služieb v procesoch transferu technológií poskytovaných v prospech verejných
a štátnych výskumných inštitúcií. Spracovaný bol aj návrh na vytvorenie národného systému podpory
transferu technológií a zriadenie tzv. Národného centra pre transfer technológií. V októbri 2012 bol
zorganizovaný 2. ročník Konferencie NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ako
aj niekoľko ďalších odborných podujatí, seminárov a výstav. V rámci aktivít projektu NITT SK a s využitím
účelovo pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo podporených niekoľko podaní
medzinárodných patentových prihlášok, vrátane úhrady súvisiacich poplatkov a nákladov na služby
v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.
Stredisko patentových informácií CVTI SR (PATLIB) participuje od novembra 2010 na realizácii pilotného
projektu Kooperačného programu Európskeho patentového úradu zameraného na preorientovanie
týchto stredísk na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, reflektujúc reálne potreby potenciálnych
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používateľov služieb. Služby sú pri tom orientované nielen na proces zabezpečovania priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva, ale aj na jeho následnú komercializáciu v spolupráci so
súkromným sektorom. V rámci tejto činnosti boli odbornej verejnosti tiež bezplatne poskytované
patentové rešeršné služby a zorganizovaných bolo niekoľko seminárov a školení.
V roku 2012 pokračovala implementácia dvoch medzinárodných projektov zameraných na podporu vedy
a technologických aplikácií, v ktorých je partnerom za Slovenskú republiku Centrum vedeckotechnických informácií. Medzi najvýznamnejšie aktivity projektu FORT – Podpora kontinuálneho
výskumu a technologických aplikácií spolufinancovaného v rámci Operačného programu Stredná Európa
patrila organizácia Inovačného fóra a Súťaže inovatívnych myšlienok, v rámci ktorej bola víťazná
myšlienka ocenená inovačným voucherom v hodnote 5 000 €. V rámci projektu SEE Science - Podpora
inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy spolufinancovaného
v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa spracovalo CVTI SR metodológiu SWOT pre celé
konzorcium partnerov projektu. V roku 2012 bola úspešne ukončená implementácia projektu
financovaného zo zdrojov APVV-LPP s názvom Schola LUDUS online. V roku 2012 začala tiež
implementácia dvoch nových medzinárodných projektov, kde CVTI SR je jedným z partnerov. Prvým
z nich je projekt spolufinancovaný z ERDF v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko s
názvom Smart>Net – Interregionálna sieť technologických centier. Druhý je projekt CentralCommunity Vznikajúce komunity pre kolektívne inovácie v Strednej Európe spolufinancovaný z ERDF v rámci
Operačného programu Stredná Európa.
V roku 2012 CVTI SR pokračovalo v zabezpečovaní prevádzky a nevyhnutného rozvoja Centrálneho
registra evidencie publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ/CREUČ). Pracovníci Oddelenia pre hodnotenie
publikačnej činnosti CVTI SR uskutočnili kontrolu formálneho a vecného popisu 48 106 záznamov
v sledovaných kategóriách CREPČ a verifikovaných bolo 5 910 záznamov umeleckých výstupov v CREUČ.
V roku 2012 sa realizovali potrebné práce v súvislosti s prevádzkou a rozvojom Centrálneho registra
záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a súvisiaceho Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby
slovenských akademických a výskumných inštitúcií (APS). Zabezpečené tiež boli úpravy systémov
v zmysle aktuálnych potireb. Za rok 2012 bolo do systému zaslaných a následne spracovaných 76 650
nových záverečných a kvalifikačných prác. Celkový počet prác v registri k 31. 12. 2012 dosiahol stav
224 774. Systémy boli prezentované na medzinárodnom odbornom podujatí vo Varšave, pričom
informácie o našom systéme zazneli aj v poľskej národnej televízii TVP1.
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pokračovalo v realizácii
popularizačných aktivít smerom k cieľovým skupinám. Zabezpečená bola organizácia pravidelných
podujatí Veda v centre a Vedecká cukráreň. Pokračovalo sa i vo vysielaní nových častí cyklu televíznych
dokumentov o práci a úspechoch slovenských vedcov Spektrum vedy v spolupráci so Slovenskou
akadémiou vied a RTVS. Oblasť popularizácie vedy bola rozšírená mediálnym pokrytím v rámci
spolupráce s televíziou, rozhlasom a SAV. NCP VaT aj v roku 2012 v spolupráci s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR organizovalo Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVT) s niekoľkými
hlavnými a množstvom sprievodných podujatí. Na podujatiach realizovaných v rámci TVT 2012 sa
zúčastnilo spolu cca 36 200 účastníkov. V rámci činnosti NCP VaT bolo v roku 2011 zorganizovaných
niekoľko výstav a iných podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky.
CVTI SR ako člen medzinárodného združenia EuroCRIS – podporujúceho informačné systémy vo vede
a technike – vytvárajúceho pre jej medzinárodnú komunikáciu formát CERIF sa vysielaním svojich
odborníkov na zasadania aktívne zúčastňoval všetkých pracovných stretnutí a prispieval k tvorbe
a aktualizácii tohto formátu.
Aktivity a služby organizácie boli propagované zamestnancami CVTI SR publikovaním v odborných
periodikách, ako i formou aktívnej účasti (prezentácie a príspevky) na odborných domácich
i zahraničných podujatiach.
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9.

HLAVNÉ SKUPINY POUŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Hlavnými používateľmi služieb a výstupov realizovaných v rámci aktivít Centra vedecko-technických
informácií SR sú predovšetkým vedeckovýskumní pracovníci, pracovníci ústredných orgánov štátnej
správy, vysokoškolskí pedagógovia, vynálezcovia, podnikatelia, študenti technických, prírodovedných
a ekonomických univerzít a stredných odborných škôl, ako i pracovníci vedeckej, výskumnej
a priemyselnej sféry z celého Slovenska. Knižničné a informačné služby sú samozrejme prístupné i širokej
verejnosti, na ktorú sú orientované aj aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky.
CVTI SR zabezpečuje v zmysle Ústavy SR slobodný a rovnoprávny prístup k informáciám šíreným na
rôznych druhoch nosičov. Uspokojuje informačné potreby a požiadavky študentov, vedeckovýskumných
pracovníkov i širokej, nielen odbornej verejnosti.
V nadväznosti na špecializáciu knižničných a informačných fondov, ale najmä na poskytované služby sa
sformovalo i používateľské zázemie CVTI SR, ktoré tvoria najmä poslucháči a zamestnanci vysokých škôl
technického zamerania, zamestnanci inžiniersko-technických organizácií, vedy a výskumu
i podnikateľskej sféry a obchodu. K 31. decembru 2012 malo CVTI SR celkom 16 340 registrovaných
používateľov, z čoho 4 448 bolo s platnou registráciou.
Tabuľka č. 24 – Štrukturálna skladba používateľov CVTI SR (knižničné služby)
Štrukturálna skladba používateľov
Študenti

Počet

Vyjadrenie v %
11 549

70,7 %

Zamestnanci

4 099

25,0 %

Dôchodcovia

418

2,6 %

Kolektívni a iní používatelia

274

1,7 %

16 340

100 %

Spolu

CVTI SR v spolupráci s bratislavskými vysokými školami každoročne realizuje vstupné prednášky
a inštruktáže pre prvé ročníky vysokých škôl v Bratislave. Zameriava sa aj na výchovu potenciálnych
používateľov – posledné ročníky stredných odborných škôl, pre ktorých sa organizujú exkurzie
s odbornými prednáškami.
Osobitnú skupinu používateľov služieb CVTI SR okrem registrovaných používateľov tvoria odberatelia
publikácií, absolventi kurzov, účastníci seminárov a klienti distribučných služieb, ústredné orgány
štátnej správy, knižnice, vysoké školy, firmy i zahraniční odberatelia.
Ďalšiu časť používateľov služieb CVTI SR tvoria návštevníci popularizačných podujatí, ktoré organizuje
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) už od roku 2008. Ide
o podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techniky. Aktivity sú zamerané na tri cieľové skupiny:
- stredoškolská mládež
- vedecká komunita a
- široká verejnosť.
Počet návštevníkov popularizačných podujatí, organizovaných NCP VaT v roku 2012 bol 42 650.
Špeciálnou skupinou používateľov služieb a výstupov CVTI SR sú cieľové skupiny v rámci jednotlivých
národných projektov, ktoré spravidla tvoria predstavitelia vedeckej komunity na Slovensku. Aktivity
projektov sú zamerané tak na jednotlivcov, ako i na vedecké a výskumné pracoviská, prípadne celé
fakulty, univerzity, či výskumné ústavy. V rámci ďalších projektov (napr. projekt reorientácia Strediska
patentových informácií CVTI SR) sú činnosti smerované aj na inovatívne malé a stredné podniky.
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Príloha č. 1

Štatistické údaje o vecnom plnení knižnično - informačnej činnosti CVTI
SR za rok 2012
Ukazovateľ

STAV KNIŽNIČNÉHO FONDU
Knižničné jednotky spolu k. j.

Skutočnosť
2011

Skutočnosť
2012

k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012
894 449

900 227

334 923
5 389
160 826
24 067
110 872
5 272 445
258 376
2 270
2 082
188
37
2 747

581
57 802
783
1 081
17 192
37 285
0
1 461
0
0

333 059
5 599
162 617
26 744
112 920
5 518 099
258 960
2 519
2 302
217
37
2 884
2 884
0
1 919
154
333
581
57 363
1 090
1 139
17 736
37 398
0
0
0
0

Prírastok knižničného fondu spolu k. j.

9 034

10 677

z toho: knihy

2 742
1 147
823
690
82
0
1 892
495
1 329
30
38
0
1 696

3 035
1 415
946
641
33
0
1 791
598
1 089
52
52
0
2 597

knihy spolu
z toho: dokumenty OECD
zviazané periodiká
firemné dokumenty spolu
technické normy spolu
patentové dokumenty spolu - počet plných textov na CD / DVD + print
patentové dokumenty spolu - počet kusov CD / DVD + print
dokumenty DK OECD spolu
v tom: knihy
zviazané periodiká
dokumenty DK EBOR
dokumenty EDC spolu
v tom: knihy
v tom periodiká
z toho: DK EÚ
dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W)
dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N)
mikroformy
Elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokumentov) spolu
z toho: knihy (na CD/DVD)
firemné dokumenty
technické normy
patentové dokumety
dokumenty OECD
dokumenty EÚ
dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W)
dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N)

- 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)

1 778
124
207

Príloha č. 1
53
812
710
107 848
78
506
277
20
117
16
115
1 071
143
32
815
81
0
0
0
0

80
1 301
747
254 559
114
470
249
0
137
30
126
506
307
58
31
110
0
0
0
0

Úbytok knižničného fondu spolu k. j.

15 245

4 899

z toho: knihy

13 423
1 822
0
0
0
0
0
0
4 517
3 143
84
1 374
48
1 460
311
1 149
40

4 899
0
0
0
0
0
0
0
5 091
3 695
85
1 396
50
1 845
496
1 349
42

1 351
780
151
571
132
107
1 434
783
651

1 784
921
22
863
514
307
2 457
976
1 481

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)
dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W) (D)
dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N) (K)
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych dokum.) spolu k. j.
z toho: knihy
firemné dokumenty
technické normy
patentové dokumety
dokumenty OECD
dokumenty EDC
dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W) (D)
dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N) (K)

zviazané periodiká
firemné dokumenty
technicke normy
dokumenty EÚ
dokumkenty WIPO (depozitný fond,osobitná signatúra W)
dokumkenty NITT SK (fond z projektu,osobitná signatúra N)
elektronické dokumenty (CD, DVD)

Knihy získané spolu k. j.
tuzemské
elektronické knihy
zahraničné
elektronické knihy

Získané firemné dokumenty
tuzemské
zahraničné
z toho: elektronické spolu

Periodiká
Počet získavaných titulov periodík spolu
tuzemské
z toho: elektronické
zahraničné
z toho: elektronické
z toho: konzorcialne

Počet exemplárov získavaných titulov periodík (spolu)
z toho: tuzemské
zahraničné

Príloha č. 1

SPRACOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
Vecné spracovanie
z toho: knihy
periodiká (tituly)
firemné dokumenty
elektronické dokumenty
záznamy z retrokonverzie

Menné spracovanie
z toho: knihy
zviazané periodiká
firemné dokumenty
elektronické dokumenty
záznamy z retrokonverzie

Knižničné jednotky spracované automatizovane
Budovanie katalógov / báz dát (počet záznamov celkom):
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

4 707
3 097
150
1 460
235
2 348
6 176
2 824
1 892
1 460
44
6 722
498 176

5 753
3 488
310
1 955
245
699
7 895
4 385
1 720
1 790
84
329
557 886

204 857
172 817
24 022
5 389
3 179
4 139
700
7 071
15 245

262 441
228 292
25 712
5 599
3 320
4 009
1 108
4 899
4 899

94 097
47 626
44 723
73
502
477
25
1 246
29
1 217

79 969
46 751
31 446
16
371
348
23
1 401
17
1 384

227
227
227
836
94 097
65 402
24 220
1 376
1 341
35
2 628
2 353
275

99
99
99
1 120
79 969
57 158
18 914
956
949
7
2 453
2 444
9

VÝPOŽIČNÁ ČINNOSŤ
Výpožičky spolu
z toho: absenčné
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

Výpožičky podľa druhu dokumentu :
knihy
periodiká
firemné dokumenty (vrátane periodík) spolu
z toho:print
elektronické dokumenty
technické normy spolu
z toho:print
elektronické dokumenty

Príloha č. 1
99
67
32
185
181
4
12
12
164
164
0
4
4
0
7
7
48 156
3
106
6 133
4 281
60

215
213
2
97
97
0
10
10
146
146
0
5
5
0
15
15
44 158
3
106
6 133
4 281
60

Počet registrovaných používateľov

14 711

16 340

z toho: používateľov s platným preukazom

4 561
1 662
1 006
11 699
5 808
4 690
1 201

4 448
1 633
0
10 881
5 147
4 454
1 280

11 582
81
7
74
781
611
170
5 466
191

9 060
68
7
61
545
374
171
3 864
246

13
6
129
42
22
576 936

13
4
13
58
27
824 575

patentové dokumenty spolu
z toho:print
elektronické dokumenty (CD/DVD)
dokumenty DK OECD
z toho: knihy
periodiká
dokumenty DK EBOR
z toho: knihy
dokumenty EDC
z toho: knihy + periodiká
elektronické dokumenty (CD/DVD)
dokumkenty DK WIPO
z toho knihy:
periodika
dokumkenty NITT SK
z toho knihy:

Počet knižničných jednotiek vo voľnom výbere
Počet študovní a čitární
Počet študijných miest v študovniach a čitárňach
Celková plocha knižnice v m2
z toho: priestory pre používateľov v m2
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň

POUŽÍVATELIA

nových používateľov
Počet vyradených používateľov

Počet návštevníkov študovní spolu
z toho: všeobecnej študovne
študovne periodík
študovne špeciálných dokumentov

INFORMAČNÁ A REŠERŠNÁ ČINNOSŤ
Poskytnuté evid. bibliografické a faktografické informácie
Retrospektívne rešerše spolu
z toho: - klasické
- automatizované:
Počet zadaných vyhľadávacích dotazov k rešeršiam
- z toho: v licencovaných zdrojoch
- z toho: vo voľne dostupných zdrojoch
Počet odoslaných záznamov v rešeršiach
Počet odoslaných plných textov k rešeršiam

ZÍSKAVANÉ A SPRÍSTUPŇOVANÉ DB / EIZ
Databázy na CD ROM/DVD
Databázy / e-katalógy CVTI SR
e-knihy online (počet titulov)
Licencované internetové pramene (počet sprístupnených databáz)
z toho počet lincovaných EIZ financovaných z vlastných prostriedkov
Počet vyhľadávaní v licenovaných EIZ spolu
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Počet zobrazených stiahnutých elektronických dokumentov
Počet zodpovedaných dopytov v elektronických referenčných službách

INTERNETOVÉ PRACOVISKÁ (počet)
počet používateľov (počet prístupov = x 30)
využívanie (počet hodín celkom)

319 154
194
31
4 370
4 952

403 585
115
31
3 591
4 240

184 262
1 950
113 362
2 394

172 810
2 626
138 978
2 921

308 543
411
2 144
76

316 543
410
2 143
31

284 138

468 668

94 236

110 607

1 171 707
6 575

519 547
2 631 769
1 224

1 461
1 033
177

1 461
1 106
92

15
1
2
21
134

0
1
4
14
193

494
13 469
68
1 612
72
33
503

60
42 650
90
1 275
75
28
580

3
73
1 117

8
126
1 261

WEB sídlo CVTI SR
celkový počet vstupov
celkový počet webstránok
rozsah webstránok (kB)
aktualizované webstránky (počet)

EURO:i: portál
celkový počet vstupov
celkový počet webstránok
rozsah webstránok (kB)
aktualizované webstránky (počet)

Počet vstupov do OPACu
Počet vzdialených prístupov do e-zdrojov
DIGITALIZÁCIA
počet zdigitalizovaných strán
počet zdigitalizovaných RS strán
počet zdigitalizovaných metrov

EDIS/EDC
e-dokumenty EKES (celkom)
euronavigátor EKES - celkový počet liniek
e-referenčná služba (vyhotovené odpovede)

EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ
Neperiodické publikácie: počet titulov
Periodické publikácie:

počet titulov
počet čísiel

Propagačné letáky:

počet titulov

Ostatné propagačné materiály - počet titulov

NCP VaT - popularizačné akcie
počet akcií
počet účastníkov

Vzdelávacie akcie (kurzy, semináre, iné) - počet
počet účastníkov

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

EXKURZIE V KNIŽNICI
počet exkurzií
počet učastníkov

Metodické konzultácie

Príloha č. 1

REPROGRAFICKÉ A KNIHÁRSKE PRÁCE

412 136
386 328
329 310
57 018
11 978
346
160
80
13 244

426 703
410 329
350 590
59 739
1 487
355
78
128
14 326

32
275
74
275
72

35
285
75
282
72

počet zákazníkov

719

počet produktov dodaných klientom

632
53

30
576
48

Rozmnoženiny - celkový počet kópií
v tom: v kniharskej dielni
v tom: vo výpožičnej službe
Brožovanie
Tvrdá väzba
Hrebeňová väzba dokumentov
Tepelná väzba
Kartonážne práce

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Počet serverov v knižnici

Počet osobných PC
z toho: - prístupných pre používateľov

Počet PC s pripojením na internet
z toho: - prístupných pre používateľov

Obchodná kancelária vydavateľstva EÚ ÚpP

počet abonovaných periodík

ZAMESTNANCI
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný stav)
z toho: zamestnancov vykonávajúcich knihovnícke činnosti (prepočítaný stav)
z toho: s VŠ knihovníckym vzdelaním
z toho: so SŠ knihovníckym vzdelaním

110
39
11
13

z toho: so zákl. knihovníckym vzdelaním (rekvalifikačný kurz)
z toho: bez knihovníckeho vzdelania
z toho: s iným VŠ vzdelaním

15

z toho: na dohodu (aktivační)

Príjmy z hlavnej činnosti spolu (v EUR)
prevadzkové dotácie - transfery na činnosť
v tom : - zo štátneho rozpočtu
- od inych subjektov
- tržby spolu
z toho poplatky za knižničné činnosti
- iné výnosy , dary, granty
z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu - ŠF EÚ

Výdavky na hlavnú činnosť (v EUR)
z toho: mzdové náklady (bez OON)

náklady na pracovníkov na dohodu (prepočítaný stav)
na nákup knižničného fondu (vrátane e-kníh)

na nákup licencií a databáz
Kapitálové výdavky spolu ( v EUR)
v tom: výstavba a rekonštrukcia
automatizácia
ostatné kapitálové výdavky

920 817
851 869
851 869
0
68 948
24 446
0
0
851 869
248 736
0
111 558
95 104
2 325 761
0
0
2 325 761

114
42
13
14
0
4
11
0
932 031
861 527
861 527
0
70 504
20 687
0
0

932 031
254 363

0
69 068
69 841
0
0
0
0

Vysvetlivky:
Údaje o rozsahu webstránok websídla CVTI SR v r. 198 sú len za 1. - 10. mesiac 2012, po spustení nového webu
CVTI SR v novembri 2012 systém údaj negeneruje.

Príloha č. 1
Prázdne bunky v roku 2012 = nový údaj v koncoročnom výkaze za r. 2012 KULT 10-01 zo SNK, Martin.
Výdavky na nákup knižničného fondu v r. 2011 (r. 272): pre projekt NITT SK v uvedenej sume
+ 8 418,16 €, t. j. spolu: 119 992,93 €.
Výdavky na nákup licencií a databáz v r. 2011 (r. 273): pre projekt NISPEZ v uvedenej sume
+ 3 209 938,95 €. Uvádzané projekty boli v r. 2011 financované zo štrukturálnych fondov EÚ.
Výdavky na mzdové náklady v r. 2012 (r. 270): časť mzdových nákladov refundovaná zo štrukturálnych
fondov EÚ - celkové náklady: 354 363 EUR.
Výdavky na nákup knižničného fondu v r. 2012 (r. 272): pre projekt NITT SK v uvedenej sume
+ 1 768,65 €, t. j. spolu 65 676,65 €.
Výdavky na nákup licencií a databáz v r. 2012 (r. 273): pre projekt NISPEZ v uvedenej sume
+ 2 983 235,93 €, t. j. spolu 3 058 236,93 €.
Uvádzané projekty boli v r. 2012 kofinancované zo štrukturálnych fondov EÚ - 85% zo zdrojov EÚ a 15 % zo
zdrojov SR.

Príloha č. 2

Prehľad e-zdrojov sprístupňovaných CVTI SR v roku 2012
Názov databázy/portálu

Zameranie a obsah databázy

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N

Databázy financované z rozpočtu CVTI SR

Nature

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

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Emerald

Plné texty 236 titulov časopisov z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, technických vied.

Safari Tech Books Online

Sprístupňované vybrané tituly z oblasti počítačov a informačných technológií v hodnote 60 váhových bodov (z celkového počtu cca.
1500) obmieňané podľa požiadaviek registrovaných používateľov v zmysle stanovených podmienok.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Dostupné prostredníctvom rozhrania Engineering Village 2.
Abstraktová databáza Compendex poskytuje celosvetový prehľad zo všetkých technických odborov. Obsahuje vyše 9 mil. referencií
(bibliografických záznamov) a abstraktov z vyše 5 000 časopisov, konferencií, tech. správ, kníh a publikácií týkajúcich sa technických
odborov.
ENGnetBase je kolekcia príručiek, monografií a referenčných pomôcok (vyše 200 titulov) pre elektrotechniku, elektroniku,
telekomunikácie, strojárstvo, optomechaniku a meraciu techniku.
Databáza US Patent Office obsahuje záznamy z Amerického patentového úradu.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

ScienceDirect - ebooks

Plné texty 17 titulov elektronických kníh vydavateľstva Elsevier.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

EBSCO eBooks

Plné texty 95 titulov kníh z oblasti prírodných a technických vied.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

OECD iLibrary (Source OECD)

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

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

EZB (Elektroniche Zeitschriftenbibliothek)

Portál na jednoduchý a ľahký prístup z jedného miesta k odborným elektronickým časopisom, ktoré sú voľne prístupné na internete
alebo ktoré sú prístupné online v rámci Centra VTI SR na základe rôznych typov predplatného.

A

Portál - bezplatný
prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR.

Engineering Village
Ei Compendex
ENGnetBase
US Patent Office

Príloha č. 2

Zameranie a obsah databázy

Názov databázy/portálu

Creditinfo – Firemný Lustrátor SR

Firemný lustrátor SR.

Albertina - Firemný Monitor SR

Firemný monitor SR na internete.

Albertina - Firemní Monitor ČR

Firemný monitor ČR na internete.

Creditinfo – Monitor tlače SR

Monitor tlače SR na internete.

Anopress – Monitoring ON-LINE ČR

Monitor tlače ČR na internete, verzia Standard.

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N

N

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
meno a heslo

Databázy financované prostredníctvom národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku –
prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)
ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library

výpočtová a komunikačná Vyše 800 000 bibliografických záznamov o publikáciách, príspevky z 50 titulov ACM Magazines, Journals,
technika
Transactions a Newsletters a vyše 270 titulov konferenčných zborníkov ACM.

A

Art Museum Image Gallery

umelecké diela z kolekcií
najznámejších múzeí a
galérií

Vyobrazenie viac ako 155 000 umeleckých diel.

A

Gale Virtual Reference Library: Art

veda o umení

80 titulov neperiodických publikácií.

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Sprístupňuje články zo 143 najcitovanejších titulov vedeckých a odborných časopisov asociácie IEEE
informačné a
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (The Institution of Engineering and Technology),
komunikačné technológie,
vyše 850 konferenčných zborníkov IEEE a IET, vyše 1 900 aktívnych IEEE štandardov a prístup k
elektrotechnika a
historickým dokumentom IEEE štandardov, celkovo prístup k vyše 2 mil. dokumentov od 1,4 mil.
elektronika
autorov.

A

Knovel Library

technické vedy a prírodné Elektronická kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných príručiek a databáz z oblasti
vedy, priemysel
prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.

A

ProQuest Central

súhrnná multidisciplinárna Sprístupňuje články z periodík (13 000 titulov), denníkov (800 titulov), profily firiem a priemyselných
databáza
odvetví, správy z trhov a dizertačné práce (34 000).

A

N

Zabezpečenie prístupov
pre registrovaných
používateľov
spolupracujúcich
inštitúcií (výskumné a
vzdelávacie inštitúcie spolu 25), vybrané
databázy (okrem Art
Museum Image Gallery,
Gale Virtual Reference a
REAXYS) prístupné aj
priamo pre
registrovaných
používateľov CVTI SR.
Prístup je registrovaným
používateľom
poskytovaný bezplatne na základe IP adresy

Zameranie a obsah databázy

Názov databázy/portálu

databázy (okrem Art
Museum Image Gallery,
Gale Virtual Reference a
REAXYS) prístupné aj
priamo pre
registrovaných Príloha č. 2
používateľov CVTI SR.
Prístup je registrovaným
používateľom
Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N poskytovaný bezplatne na základe IP adresy

REAXYS

chémia

Vyše 1 000 000 abstraktov odborných článkov.

N

ScienceDirect

multidisciplinárna
plnotextová databáza

Články z približne 2 137 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier.

A

SCOPUS

multidisciplinárna
bibliografická databáza

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

A

SpringerLink (národná licencia)

multidisciplinárna
plnotextová databáza

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

A

Web of Knowledge – Current Contents Connect

multidisciplinárna
databáza

Obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.

A

Web of Knowledge – Essential Science Indicators

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

A

Web of Knowledge – Journal Citation Reports

multidisciplinárna
Štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov, každoročne uvádza
scientometrická databáza impact factor jednotlivých vedeckých časopisov, retrospektíva od r. 2000, sleduje asi 9 500 periodík.

A

Web of Knowledge - MEDLINE

medicína

Bibliografické údaje článkov z 5000 titulov vedeckých a odborných časopisov z oblasti prírodných vied a
lekárstva.

A

multidisciplinárna
bibliografická databáza

Bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, od r. 1985, týždenná
aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov, bibliografické informácie, autorské abstrakty
príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách,
seminároch, kolokviách a workshopoch, záznamy z vyše 30 000 titulov kníh.

A

Web of Knowledge – Web of Science
* Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
* Social Sciences Citation Index (SSCI)
* Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
* Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)
* Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
* Book Citation Index– Science (BKCI-S)
* Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH)

multidisciplinárna
Viac než 4 milióny článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek,
databáza
a pod.
Databázy financované prostredníctvom národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK)
Wiley Online Library

IGI Global

informačné technológie,
výpočtová technika

Plné texty 56 titulov odborných publikácií z oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky

Zabezpečenie prístupov
pre registrovaných
používateľov
spolupracujúcich
inštitúcií (výskumné a
vzdelávacie inštitúcie spolu 25) a pre
registrovaných
používateľov CVTI SR.
Prístup je registrovaným
používateľom
poskytovaný bezplatne na základe IP adresy

A

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Príloha č. 2

Zameranie a obsah databázy

Názov databázy/portálu

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N

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

American Physical Society

fyzika

Plné texty 7 titulov časopisov z oblasti fyziky.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Academic Search Complete (EBSCO)

multidisciplinárna
databáza

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

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

AGRICOLA (EBSCO)

poľnohospodárstvo

Abstraktová databáza obsahujúca záznamy Národnej poľnohospodárskej
knižnice Ministerstva poľnohospodárstva USA. Retrospektíva je od roku 1970 a databáza obsahuje viac
ako 4,1 milióna citácií. Spracované sú v nej články z časopisov, monografie, kvalifikačné práce, patenty
a technické správy.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Business Source Premier (EBSCO)

ekonómia

Plnotextová databáza z oblasti manažmentu, ekonomiky, financií,účtovníctva,
medzinárodného obchodu a príbuzných odborov. Vyše 3740 periodík, z toho cca 2300 s plnými textami.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Abstraktová databáza poskytujúca prístup k plným textom cca 300 časopisov.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Prístup k vyše 550 plnotextovým časopisom z rôznych medicínskych oblastí.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

ERIC (EBSCO)

European Sources Online (ESO)

GreenFile (EBSCO)

Health Source : Consumer Edition (EBSCO)

vzdelávanie

Databáza pre oblasť vzdelávania - cca 2200 plnotextových titulov.

Európska únia

Prístup k tisícom známych a menej známych webovských stránok, dokumentom a publikáciám EÚ a
iných medzinárodných inštitúcií, vlád jednotlivých krajín, plných textov z Financial Times. Obsahuje
bibliografické záznamy významných vysokoškolských učebníc a článkov z periodík.

životné prostredie

medicína

Abstraktová databáza pre oblasť životného prostredia - viac ako 384 000 záznamov.

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

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medicína

Príloha č. 2

Zameranie a obsah databázy

Názov databázy/portálu

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy
Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Humanities International Complete (EBSCO)

humanitné vedy

Databáza z oblasti humanitných vied, prístup k plným textom z viac ako 730 titulov časopisov.

LISTA (EBSCO)

knižničná a
informačná veda

Bibliografická databáza od vydavateľstva EBSCO zameraná na knihovníctvo, katalogizáciu, bibliometriu,
online vyhľadávanie informácií, informačný manažment a podobne. Obsahuje vyše 600 periodík a
navyše knihy, výskumné správy a konferenčné materiály s retrospektívou od roku 1960.

A

MasterFILE Premier (EBSCO)

multidisciplinárna
databáza

Multidisciplinárna databáza ponúkajúca plné texty z cca 2050 referenčných publikácií
od roku 1975 zo všetkých oblastí ľudskej činnosti - vzdelanie, zdravie, ekonomika atď.

A

MEDLINE with FullText (EBSCO)

medicína

Čiastočne plnotextová databáza , poskytuje plné texty pre viac ako 1240 titulov časopisov.

A

Newspaper Source (EBSCO)

denníky a spravodajské
médiá

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

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Regional Business News (EBSCO)

ekonómia

Plné texty z viac ako 75 regionálnych periodických i neperiodických publikácií.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

Databáza obsahuje 280 titulov časopisov z oblasti vzdelávania.

A

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

N

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR.

Teacher Reference Center (EBSCO)

vzdelávanie

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy
Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR na
základe IP adresy

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

Anotácie zverejnených európskych a medzinárodných patentových prihlášok.

Espace-Access-EP-B

Bibliografické údaje udelených európskych patentov.

Espace-Bulletin

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

Espace-EP-A

Plné texty európskych patentových prihlášok.

Espace-EP-B

Plné texty udelených európskych patentov.

Espace-First

Titulné strany s obrázkami európskych a medzinárodných patentových prihlášok.

Príloha č. 2

Názov databázy/portálu

Zameranie a obsah databázy

Espace-Legal

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

Espace-Preces

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

Espace-Preces Access

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

Espace-World

Plné texty zverejnených medzinárodných patentových prihlášok – PCT.

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.

Patent Abstract of Japan

Abstrakty japonských zverejnených prihlášok v anglickom jazyku.

USAPAT

Plné texty amerických patentov a zverejnených prihlášok.

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N
N

Bezplatný prístup pre
registrovaných
používateľov CVTI SR.

Portál/Databáza Informačný systém o vede a výskume ako súčasť Centrálneho informačného portálu pre vedu, výskum a inovácie (CIP VVI), ktorý je spravovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č.
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a jeho novelizáciou - zákonom č. 233/2008

Modul "Projekty"

Obsahuje informácie o 10004 projektoch od roku 2001 v nasledovnom členení:
• riešených z prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle stanovených foriem podpory výskumu a vývoja;
• projekty financované v rámci štátnych programov VaV a stimulov na podporu výskumu a vývoja;
• riešených v rámci programov EÚ (napr. rámcové programy atď.);
• štrukturálnych fondov EÚ v členení podľa fondu a programového dokumentu;
• evidenciu financovania výstupov VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra)
projektov;
• evidenciu dotácií poskytnutých na výskum a vývoj jednotlivými ministerstvami;
• inovačných projektov financovaných prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR;
• ďalších špecifických foriem podpory výskumu a vývoja, realizovaných prostredníctvom projektovej podpory
úplne, alebo aspoň čiastočne z verejných zdrojov.
Osobitnou časťou registra projektov je systém hodnotenia výstupov projektov výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov.

Modul "Výzvy na podávanie projektov"

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

Obsahuje výzvy na podávanie projektov. V decembri 2012 subsystém obsahuje údaje o 175 výzvach od roku 2008.
Modul "Experti"

Modul "Organizácie"

Modul "Technická infraštruktúra"

Subsystém primárne slúži MŠVVaŠ SR za účelom výberu hodnotiteľov projektov.
V júni 2012 subsystém obsahuje údaje o 1127 expertoch od roku 2001.
Obsahuje údaje týkajúce organizácií (právnických a fyzických osôb)
aktívnych v oblasti výskumu a vývoja. Jedná sa o celoslovenský register organizácií výskumu a vývoja.
V decembri 2012 subsystém obsahuje komplexné štatistické údaje o 853 organizáciách VaV od roku 2000.
Technická infraštruktúra a prístrojové vybavenie organizácií výskumu a vývoja.
V decembri 2012 subsystém obsahuje údaje o 3009 laboratóriách a zariadeniach,
získané v rámci dvoch zberov dát v roku 2001 a 2005. Posledný zber bol realizovaný koncom roka 2010,
po spracovaní budú aktuálne údaje sprístupnené na portáli.

Príloha č. 2

Názov databázy/portálu

Výsledky riešenia projektov výskumu a vývoja

Zameranie a obsah databázy

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

Vzdialený
Podmienky prístupu
prístup A/N

A

Prístup pre
registrovaných
používateľov portálu

Portály - centrálne registre

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti - CREPČ

Bibliografické údaje o publikačnej činnosti pracovníkov slovenských vysokých škôl od roku 2007. Aktuálne údaje sú každoročne
dopĺňané po ukončení vykazovacieho obdobia, kontrole formálneho popisu záznamov a verifikácii vedeckých publikácií. Počet
záznamov v CREPČ ku dňu 31. 12. 2012 bol 267 715.

Voľne
dostupná
databáza.

Voľne prístupná, bez
potreby registrácie.

Centrálny register Evidencie umeleckej činnosti - CREUČ

Bibliografické údaje o umeleckej činnosti pracovníkov slovenských vysokých škôl od r. 2008. Aktuálne údaje sa vkladajú každoročne
prosredníctvom webového formulára. Po ukončení vykazovacieho obdobia prebieha verifikácia údajov. Počet záznamov v CREUČ ku
dňu 31. 12. 2012 bol 11 550.

Voľne
dostupná
databáza.

Voľne prístupná, bez
potreby registrácie.

Centrálny register záverečných
a kvalifikačných prác - CRZP

Centrálne úložisko pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné práce (rigorózne, habilitačné) a garantuje
ich uchovanie po dobu 70 rokov. Celkový počet prác v registri k 31. 12. 2012 bol 224 774.

Čiastočne
voľne
dostupná
databáza.

Voľne prístupná, bez
potreby registrácie.

Obsahuje vyše 198 322 bibliografických záznamov kníh, periodík, firemných dokumentov, publikácií EÚ, OECD, EBOR tematicky
zameraných najmä na oblasť techniky a prírodných vied.

Voľne
dostupný
katalóg.

Voľne prístupný cez
internet.

On-line katalóg CVTI SR
On-line katalóg CVTI SR

Príloha č. 3

Centrum vedecko technických informácií SR
Prehľad akcií a podujatí CVTI SR
za rok 2012
Spolu: 84 akcií

1. FORT (2)
1/ Inovačné fórum : široká diskusia o možnostiach podpory a financovania inovácií, transferu technológií,
výskumu a vývoja v SR. - Konferencia. - Bratislava, CVTI SR, 30. 5. 2012.
2/ Súťaž inovatívnych myšlienok v oblasti BIOTECH, BIOMED a FOOD TECHNOLOGIES : súťaž
zameraná na biotechnológie, biomedicínu a potravinové technológie - realizované v rámci iniciatívy
FORT. - Odborný seminár s prednáškami a súťažou. - Bratislava, CVTI SR, 12. 6. 2012.
Dostupné na: pozvánka: OPEN_HOUSE-program_FINAL.pdf – Adobe Reader a tiež tlačová správa - ex
ante

2. KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM (1)
1/Knihovnícke odborné minimum : intenzívny rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez
knihovníckeho vzdelania. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 28. 5. - 8. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM

3. NISPEZ (24)
1/ Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV : informovanie o realizácii a dosiahnutých výsledkoch
národného projektu NISPEZ. Podujatie konané pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Sprievodným podujatím konferencie bola odborná výstava produktov a služieb
dodávateľov elektronických informačných zdrojov. - Výročná celoslovenská konferencia s medzinárodnou
účasťou. - Bratislava, CVTI SR, 13. 11. 2012.
Dostupné na: brana_IV_pozvanka.pdf - Adobe Reader;
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Brana-k-vedeckemu-poznaniuotvorena-IV.aspx a celé na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=172&menu=
2/ Firemné prezentácie : novinky v oblasti elektronických informačných zdrojov [Albertina icome
Bratislava, s. r. o., EBSCO Information Services, SUWECO CZ, s. r. o., Thomson Reuters, Multidata
Praha, s. r. o.]. - Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV : výročná celoslovenská konferencia s
medzinárodnou účasťou. - Bratislava, CVTI SR, 13. 11. 2012.
Dostupné na: brana_IV_pozvanka.pdf - Adobe Reader;
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Brana-k-vedeckemu-poznaniuotvorena-IV.aspx
3/ Informačný seminár Elsevier Science : SciVerse ScienceDirect - čo je nového (SciVerse Applications,
Access Options). Ebooks na SciVerse ScienceDirect - Research Trends, Value, Access Options.
SciVerse Scopus - Introduction, Enhancements, Tips and Tricks, Research Evaluation. Services
Supporting Researchers - Improving Research Output, Planning Researchers Creer. Prednášky
prednesené v anglickom jazyku. Organizácia a prihlášky: Mgr. Katarína Kyseľová. - Informačný seminár

1
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CVTI SR v spolupráci so spoločnosťou SUWECO CZ, s. r. o.. - Bratislava, CVTI SR, 13. 9. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4978
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4978
4/ BAČÍK, Tomáš. IEEE Xplore Digital Library. Objavte nové dimenzie vyhľadávania : informačný seminár
organizovaný CVTI SR a EBSCO Information Services. Kontakt a prihlášky: Mgr. Katarína Kyseľová. Informačný seminár konaný v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 17. 10. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4947
5/ BAČÍK, Tomáš. Nature Publishing Group : informačný seminár o kolekcii biomedicínskych vedeckých
časopisov. Organizácia a prihlášky: Mgr. Katarína Kyseľová. - Informačný seminár konaný v rámci
projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 17. 7. 2012; 28. 11. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4836 a
tiež na: http://www.cvtisr.sk/aktuality/nature-publishing-group.html?page_id=3665
6/ DOBBERSTEINOVÁ, Jitka. Databáza vydavateľstva Elsevier - Engineering Village. - Informačný
seminár - podujatie organizované ako súčasť projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 25. 5. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=347&idpart=6&iddp=6
7/ DOBBERSTEINOVÁ, Jitka. Práca a vyhľadávanie v databázach vydavateľstva Elsevier - Engineering
Village a platforma SciVerse (SCOPUS a ScienceDirect).. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR.
Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
8/ DOBBERSTEINOVÁ, Jitka. Práca s databázami vydavateľstva Elsevier: plnotextová databáza
ScienceDirect a citačná databáza SCOPUS. - Informačný seminár NISPEZ pre verejnosť a
zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 30. 1. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
9/ KAREN, Vladimír. Discovery služby : prečo a načo ? Organizačne zabezpečila Mgr. Mária Vajgelová.
Prihlášky Mgr. Katarína Kyseľová. - Informačný seminár konaný v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava,
CVTI SR, 28. 6. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4810
10/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Možnosť vyskúšať si vyhľadávanie a prácu s jednotlivými e-zdrojmi a portálom
scientia.sk, konzultácie a praktické ukážky. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci
13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI
SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
11/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch v
databázach ACM Digital Library, Art Museum Image Galery, IEEE/IET Elektronic Library (IEL), Knowel
Library, ProQuest Central, ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, Web of Knowledge (CCC, ESI, JCR,
MEDLINE, WoS), Wiley Online Library. - Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI
SR. - Bratislava, CVTI SR, 1. 3. 2012 o 10, 00 a 17,00 hod.; 8. 3. 2012 o 10,00 hod.; 15. 3. 2012 o 10,00
hod.; 22. 3. 2012 o 10,00 hod.; 29. 3. 2012 o 10,00 hod.; 3. 4. 2012 o 10,00 hod.; 11. 4. 2012 o 10,00
hod. a 17,00 hod.; 18. 4. 2012 o 10,00 hod.; 26. 4. 2012 o 10, 00 hod.; 2. 5. 2012 o 10, 00 a 17,00 hod.;
17. 5. 2012 o 10,00 hod.; 24. 5. 2012 o 10,00 hod.; 31. 5. 2012 o 10,00 hod.; 7. 6. 2012 o 10,00 hod. a
17,00 hod.; 14. 6. 2012 o 10,00 hod.; 21. 6. 2012 o 10,00 hod.; 26. 6. 2012 o 10,00 hod.; 4. 7. 2012 o
10,00 hod. a 17,00 hod.; 12. 7. 2012 o 10,00 hod.; 19. 7. 2012 o 10,00 hod.; 9. 8. 2012 o 10,00 a 17,00
hod.; 16. 8. 2012 o 10,00 hod.; 23. 8. 2012 o 10,00 hod.
12/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch v
databázach ACM Digital Library, IEEE/IET Elektronic Library (IEL), Knowel Library, ProQuest Central,
ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink, Web of Knowledge (CCC, ESI, JCR, WoS), Wiley Online Library.
- Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 12. 1. 2012
o 10,00 hod.; 17. 1. 2012 o 10, 00 a 17,00 hod.; 25. 1. 2012 o 10,00 hod.; 2. 2. 2012 o 10,00 hod. a 17,00
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hod.; 8. 2. 2012 o 10,00 hod.; 15. 2. 2012 o 10,00 hod.; 23. 2. 2012 o 10,00 hod.
13/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z
oblasti technických vied : ACM Digital Library, Compendex, Emerald, IEEE/IET Electronic Library, Knovel
Library. - Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 27.
9. 2012 o 10,00 hod.; 18. 10. 2012 o 10, 00 hod. a 22. 11. 2012 o 10,00 hod.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4924
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4978
http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3929
14/KYSEĽOVÁ, Katarína. Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z
oblasti medicíny : Medline with FullText, Nature, Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library. Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 4. 10. 2012 o
10, 00 a 17,00 hod.; 25. 10. 2012 o 10,00 hod.; 29. 11. 2012 o 10,00 hod.
Dostupné na: seminar_prakticke ukazky_25 10 2012[2].pdf - Adobe Reader
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4935
http://www.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3996
15/KYSEĽOVÁ, Katarína. Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z
oblasti spoločenských a humanitných vied : Academic Search Complete, Art Museum Gallery, Bussines
Source Premier, Emerald, Humanities International Complete, ProQuest Central, ScienceDirect,
SpringerLink, Wiley Online Library. - Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI SR.
- Bratislava, CVTI SR, 11. 10. 2012 o 10, 00 hod.; 8. 11. 2012 o 10,00 a 17,00 hod.; 11. 12. 2012 o 10,00
a 17,00 hod.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4963
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=6&prm2=1&prm3=5033
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?typ=6&id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=5108
16/ LUPRICH, Jan. EBSCO e-knihy v CVTI SR : podujatie organizované ako súčasť projektu NISPEZ
Aktivity 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich
portfólia pre potreby výskumu a vývoja. Kódy ITMS projektov: 26220220001, 2624022000. - Seminár v
rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc. - Bratislava, CVTI SR, 27. 3. 2012.
Dostupné na: http://www.svf.stuba.sk/docs//aktuality/pozvanka_ebsco_e_knihy_2012.pdf
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4587
17/ MACHKOVÁ, Radka. Práca a vyhľadávanie v databázach Emerald Insight. - 3. ročník Večera s ezdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické
informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
18/ SLIACKY, Michal. E-zdroje pre výskum a vývoj dostupné v CVTI SR a scientia.sk - vyhľadávací portál
pre vedu a výskum. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa
slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/pozvanky.na.podujatia/2012/CVTI_SR/TSK_vecer%20s
%20e-zdrojmi%202012.pdf http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/vyhladavaci-portalpre-vedu-a-vyskum-scientia.sk.html?page_id=528
19/ SVRŠEK, Ladislav. Databáza Knovel Library. - Informačný seminár NISPEZ pre verejnosť a
zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 20. 2. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4540
20/ SYNEK, Pavel. Efektívne rešerše v databázach EBSCO : pracovný seminár pripravený v spolupráci s
CVTI SR. - Pracovný seminár NISPEZ pre verejnosť a zamestnancov CVTI SR. - Bratislava, CVTI SR, 3.
12. 2012.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/aktuality/efektivne-reserse-v-databazach-ebsco.html?page_id=3930
21/ SZÁSZ TÓTH, Enikő. Databázy platformy Web of Knowledge a novinky vydavateľa Thomson
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Reuters. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských
knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
22/ SZÁSZ, Tóth Enikő. Web of Knowledge v praxi : novinky vo Web of Knowledge a Web of Science. Informačný seminár - podujatie organizované v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 24. 10.
2012.
23/ SZÁSZ, Tóth Enikő. Web of Science na dlani. - Informačný seminár - podujatie organizované v rámci
projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 4. 6. 2012
Dostupné na:
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/pozvanky.na.podujatia/2012/CVTI_SR/pozvanka_WoS
%20%2004%2006%202012_cvtisr.pdf
24/ WOLF, Claus, LUPRICH, Jan. Library Future : Discovery Service.
Implementation/Administration/Interface.
Organizačne zabezpečila Mgr. Mária Vajgelová. Prihlášky Mgr. Katarína Kyseľová. - Odborný informačný
seminár konaný v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 11. 6. 2012.
Dostupné na:
http://www.google.sk/#hl=sk&q=*%EF%81%AC%09Claus+Wolf%2C+EDS+Engineer%2C+EBSCO+Publi
shing+%E2%80%93+Jan+Luprich%2C+Regional+Sales+Manager%2C+EBSCO+Publishing:+Library+Fu
ture+%3A+Discovery+Service*&oq=*%EF%81%AC%09Claus+Wolf%2C+EDS+Engineer%2C+EBSCO+
Publishing+%E2%80%93+Jan+Luprich%2C+Regional+Sales+Manager%2C+EBSCO+Publishing:+Librar
y+Future+%3A+Discovery+Service*&gs_l=serp.3...4844.6812.0.10218.2.2.0.0.0.0.78.78.1.1.0...0.0...1c.1
.AYQZwCViQ1w&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=70455ee79da874fa&bpcl=38625945&biw=1011&bih=615

4. NITT SK (9)
1/ Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi : výstava konaná v rámci
implementácie národného projelktu CVTI SR - NITT SK. - Výstava konaná ako sprievodná akcia Týždňa
slovenských knižníc 2012. - Bratislava, CVTI SR, 17. 2. - 5. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/vystava-dusevne-vlastnictvo-a-dizajnkrizovatka-talentov-vsvu-v-praxi.html?page_id=714
2/ Duševné vlastníctvo a transfer technológií. Organizácia RNDr. Jaroslav Noskovič, CVTI SR. - 1.
odborný seminár NITT SK konaný v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií – NITT SK. - Bratislava, CVTI SR, 14. 11. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/podujatia/dusevne-vlastnictvo-a-transfertechnologii.html?page_id=781 a tiež: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=142&prm3=608
3/ Duševné vlastníctvo na Slovensku XII : konferencia pri píležitosti Svetového dňa duševného
vlastníctva organizovaná ÚPV SR v spolupráci s CVTI SR k problematike duševného vlastníctva. Konferencia. – Banská Bystrica, ÚPV SR, 26. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs/pozvanky/Konferencia_dus_vlast_na__Slovensku.pdf
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/dusevne-vlastnictvo-na-slovensku-xii..html?page_id=831
4/ Jozef Murgaš - komunikácia včera a dnes : výstava pripravená v spolupráci s organizáciami a
súkromníkmi zaoberajúcimi sa telekomunikačnými technológiami. - Výstava. - Bratislava, CVTI SR, 6. 6. 9. 9. 2012 v pracovné dni od 9,00 - 16, 00 hod.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/vystava-jozef-murgas-komunikaciavcera-a-dnes.html?page_id=733
5/ Konferencia NITT SK 2012 : transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Cieľ konferencie:
poskytnutie informácií o práci a fungovaní slovenských centier transferu technológií, ktoré sú pri
univerzitách a SAV a prezentovanie skúseností s transferom technológií. - Konferencia s medzinárodnou
účasťou určená vedeckým a výskumným pracovníkom akademických inštitúcií, pracovníkom centier
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transferu technológií a odbornej verejnosti, konaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a
športu SR v rámci implementácie Národného projektu NITT SK. Druhá zo série konferencií s ročnou
periodicitou tematicky zameraných na prenos duševného vlastníctva do praxe. - Bratislava, CVTI SR, 9.
10. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/TransferPoznatkov/Stranky/Konferencia-NITT-SK2011-Transfer-technologii-na-Slovensku-a-v-zahranici.aspx a tiež na:
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/TS_Konferencia_NITT_SK_2012__ex_post.pdf
6/ Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša : séria prednášok o živote a diele, vplyve vynálezov Jozefa
Murgaša na súčasné komunikačné technológie, vývoji oznamovacej elektrotechniky, ochrane vynálezov,
úžitkových vzorov a dizajnov. - Sprievodné podujatie výstavy Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes. Bratislava, CVTI SR, 20. 6. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/popoludnie-s-odkazom-jozefamurgasa.html?page_id=735&year=2013&month=1
7/ Predvianočné stretnutie používateľov KIS DAWINCI a spoločnosti SVOP, spol. s r. o. spojené s
odborným programom a prezentáciou celoročného úsilia firmy SVOP, spol. s r. o. - Predvianočné
stretnutie používateľov KIS DAWINCI a spoločnosti SVOP, spol. s r. o.. - Bratislava, CVTI SR, 6. 12.
2012.
Dostupné na: DAWINCI_pozvanka-a_program2012.pdf Adobe Reader
8/ KUBIŠ, Miroslav. Budovanie národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku,
predstavenie národného projektu NITT SK : Blok III. Transfer technológií na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách. - 4. medzinárodná konferencia Ochrana práv duševného vlastníctva v
podmienkach vysokých škôl. Zorganizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR s podporou WIPO a v
spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Centrom vedecko-technických informácií SR Bratislava. Žilina, Žilinská univerzita, 13. 11. 2012.
Dostupné na: http://www.upv.sk/swift_data/source/images/novinky/2012/10/PROGRAM_def.pdf
9/ KUBIŠ, Miroslav. Regionálna podpora inovácií a transferu technológií. - Konferencia a workshop
organizovaný UCITT TU, Košice a BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR. - Košice,
Ústredná knižnica Technickej univerzity, 23. 1. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/.../konferencia_program.doc

5. PATLIB (8)
1/ BOCKOVÁ, Lucia. Ako chrániť svoje nápady : Ochrana duševného vlastníctva. Patenty a úžitkové
vzory. Medzinárodná ochrana patentov a úžitkových vzorov. Obchodné využívanie patentovej
technológie. - Pracovný seminár Strediska patentových informácií PATLIB z oblasti priemyselného
vlastníctva. - Bratislava, CVTI SR, 25. 10. 2012.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/podujatia/seminare-strediska-patentovych-informaciipatlib.html?page_id=3259 a tiež na: http://blog.cvtisr.sk/?cat=5
2/ HEČKO, Zuzana. Ochrana práv duševného vlastníctva. - Seminár Ochrana práv duševného vlastníctva
so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov. Bratislava, CVTI SR, 25. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/ochrana-prav-dusevneho-vlastnictvaso-zameranim-na-ochranne-znamky-oznacenia-povodu-vyrobkov-zemepisne-oznaceniavyrobkov.html?page_id=725&month=10
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/jun/20.pdf
3/ KLAVEC, Karol, CHRENKA, Ferdinand, SURMAN, Martin, ŠKARKA, Pavel. Popoludnie s dizajnom :
séria prednášok spojená s výstavou. Duševné vlastníctvo a dizajn. Križovatka talentov VŠVU v Praxi. Prednášky a výstava konané v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc. - Bratislava, CVTI SR, 27.
3. 2012.
Dostupné na: http://blog.cvtisr.sk/?p=2216 a tiež na:
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http://www.google.sk/#hl=sk&site=&source=hp&q=*Popoludnie+s+dizajnom.+S%C3%A9ria+predn%C3%
A1%C5%A1ok+doplnen%C3%A1+v%C3%BDstavou*&oq=*Popoludnie+s+dizajnom.+S%C3%A9ria+pred
n%C3%A1%C5%A1ok+doplnen%C3%A1+v%C3%BDstavou*&gs_l=hp.3...2078.5109.0.6281.3.3.0.0.0.0.
125.281.2j1.3.0...0.0...1c.1.PvJe7Yj8MZI&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=70455ee79da874fa&bpcl=3862594
5&biw=1011&bih=615
4/ KLAVEC, Karol, KLUČIAROVÁ, Eva. Dizajny a ochranné známky : čo sa nimi chráni. Informačné
zdroje. - Pracovný seminár Strediska patentových informácií PATLIB z oblasti priemyselného vlastníctva.
- Bratislava, CVTI SR, 12. 12. 2012.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/podujatia/seminare-strediska-patentovych-informaciipatlib.html?page_id=3259 a tiež na: http://blog.cvtisr.sk/?cat=5
5/ KUCKA, Ľubomír, ŠTEVKOVÁ, Oľga. Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových
vzoroch : národné, európske a medzinárodné databázy. - Pracovný seminár Strediska patentových
informácií PATLIB z oblasti priemyselného vlastníctva. - Bratislava, CVTI SR, 22. 11. 2012.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/podujatia/seminare-strediska-patentovych-informaciipatlib.html?page_id=3259 a tiež na: http://blog.cvtisr.sk/?cat=5
6/ LAMPERT, Maria. Ako správne viesť stredisko PATLIB : stretnutie účastníkov stredísk z ČR, Poľska,
CVTI SR a slovenských stredísk, nezačlenených do pilotného projektu na preorientovávanie stredísk
PATLIB na strediská poskytujúce sofistikované služby. Odborné lektorstvo a koučing: informačná
expertka Maria Lampert. - Medzinárodné stretnutie účastníkov pilotného projektu PATLIB, koordinované
Európskym patentovým úradom. - Bratislava, CVTI SR, 18. - 20. 6. 2012.
7/ MICHALOVSKÝ, Marián. Ochranné známky od A po Z. - Seminár Ochrana práv duševného vlastníctva
so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu výrobkov, zemepisné označenia výrobkov.. Bratislava, CVTI SR, 25. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/ochrana-prav-dusevneho-vlastnictvaso-zameranim-na-ochranne-znamky-oznacenia-povodu-vyrobkov-zemepisne-oznaceniavyrobkov.html?page_id=725&month=10
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/jun/20.pdf
8/ ORAVCOVÁ, Janka. Označenia pôvodu výrobkov (OP). Zemepisné označenia výrobkov (ZO). Seminár Ochrana práv duševného vlastníctva so zameraním na ochranné známky, označenia pôvodu
výrobkov, zemepisné označenia výrobkov.. - Bratislava, CVTI SR, 25. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/ochrana-prav-dusevneho-vlastnictvaso-zameranim-na-ochranne-znamky-oznacenia-povodu-vyrobkov-zemepisne-oznaceniavyrobkov.html?page_id=725&month=10
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/jun/20.pdf

6. PRACOVNÉ, ODBORNÉ A INFORMAČNÉ SEMINÁRE
USKUTOČNENÉ V CVTI SR ALEBO V SPOLUPRÁCI S CVTI SR (3)
1/ KLIMENTOVÁ, Eliška. Novinky v OPACu CVTI SR. - Predvianočné stretnutie používateľov KIS
DAWINCI a spoločnosti SVOP, spol. s r. o.. - Bratislava, CVTI SR, 6. 12. 2012.
Dostupné na: DAWINCI_pozvanka_a_program2012.pdf – Adobe Reader
2/ LICHNEROVÁ, Lucia. Citácie a ich spracovanie. - Seminár pre potreby záverečných a kvalifikačných
prác pre študentov 4. a 5. ročníka VŠ a doktorandov. - Bratislava, CVTI SR, 19. 1. 2012.
Dostupné na: http://www.svf.stuba.sk/docs//aktuality/kic/pozvanka_ako_spravne_citovat.pdf
3/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SEGEŠOVÁ, Ľubica. Modul EPC a jeho využitie na mapovanie PR aktivít CVTI
SR. - Predvianočné stretnutie používateľov KIS DAWINCI a spoločnosti SVOP, spol. s r. o.. - Bratislava,
CVTI SR, 6. 12. 2012.
Dostupné na: DAWINCI_pozvanka_a_program2012.pdf – Adobe Reader

6

Príloha č. 3

7. SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC (1)
1/ Seminár akademických knižníc : určený pre vedeckú a odbornú komunitu s problematikou registrácie
publikačnej činnosti a elektronických informačných zdrojov. - Odborný seminár Slovenskej asociácie
knižníc a Slovenskej pedagogickej knižnice. - Bratislava,. CVTI SR, 27. 6. 2012.
Dostupné na: 27. 6 - pozvanka-seminarAK-2012.pdf – Adobe Reader

8. TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC (9)
1/ DOBBERSTEINOVÁ, Jitka. Práca a vyhľadávanie v databázach vydavateľstva Elsevier - Engineering
Village a platforma SciVerse (SCOPUS a ScienceDirect).. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR.
Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
2/ KLAVEC, Karol, CHRENKA, Ferdinand, SURMAN, Martin, ŠKARKA, Pavel. Popoludnie s dizajnom :
séria prednášok spojená s výstavou. Duševné vlastníctvo a dizajn. Križovatka talentov VŠVU v Praxi. Prednášky a výstava konané v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc. - Bratislava, CVTI SR, 27.
3. 2012.
Dostupné na: http://blog.cvtisr.sk/?p=2216 a tiež na:
http://www.google.sk/#hl=sk&site=&source=hp&q=*Popoludnie+s+dizajnom.+S%C3%A9ria+predn%C3%
A1%C5%A1ok+doplnen%C3%A1+v%C3%BDstavou*&oq=*Popoludnie+s+dizajnom.+S%C3%A9ria+pred
n%C3%A1%C5%A1ok+doplnen%C3%A1+v%C3%BDstavou*&gs_l=hp.3...2078.5109.0.6281.3.3.0.0.0.0.
125.281.2j1.3.0...0.0...1c.1.PvJe7Yj8MZI&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=70455ee79da874fa&bpcl=3862594
5&biw=1011&bih=615
3/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Možnosť vyskúšať si vyhľadávanie a prácu s jednotlivými e-zdrojmi a portálom
scientia.sk, konzultácie a praktické ukážky. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci
13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI
SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na:
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/pozvanky.na.podujatia/2012/CVTI_SR/TSK_vecer%20s
%20e-zdrojmi%202012.pdf
4/ LUPRICH, Jan. EBSCO e-knihy v CVTI SR : podujatie organizované ako súčasť projektu NISPEZ
Aktivity 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich
portfólia pre potreby výskumu a vývoja. Kódy ITMS projektov: 26220220001, 2624022000. - Seminár v
rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc. - Bratislava, CVTI SR, 27. 3. 2012.
Dostupné na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=155&idm=0&prm1=6&prm2=1&prm3=4587
http://www.svf.stuba.sk/docs//aktuality/pozvanka_ebsco_e_knihy_2012.pdf
5/ MACHKOVÁ, Radka. Práca a vyhľadávanie v databázach Emerald Insight. - 3. ročník Večera s ezdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na elektronické
informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
6/ SLIACKY, Michal. E-zdroje pre výskum a vývoj dostupné v CVTI SR a scientia.sk - vyhľadávací portál
pre vedu a výskum. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa
slovenských knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/pozvanky.na.podujatia/2012/CVTI_SR/TSK_vecer%20s
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%20e-zdrojmi%202012.pdf http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/vyhladavaci-portalpre-vedu-a-vyskum-scientia.sk.html?page_id=528
7/ STEINEROVÁ, Jela. Prečo potrebujeme informačnú ekológiu ?. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI
SR, 29. 3. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Veda-v-CENTRE-Precopotrebujeme-informacnu-ekologiu.aspx
8/ SZÁSZ TÓTH, Enikő. Databázy platformy Web of Knowledge a novinky vydavateľstva Thomson
Reuters. - 3. ročník Večera s e-zdrojmi v CVTI SR. Podujatie v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských
knižníc zamerané na elektronické informačné zdroje.. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na: http://nispez.cvtisr.sk/index.php?menu=&id=6&nid=342&idpart=6&iddp=6
9/ VÁVROVÁ, Ľuba, BERO, Peter, STAŇOVÁ, Ľudmila, JACKO, Tomáš, ČUPKA, Matúš, VAJGELOVÁ,
Mária. Online vzdelávanie v knižniciach : podujatie organizované ako súčasť projektu ÚVPaE, FSEV UK
Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov
aplikovaného výskumu ITMS kód 26240220018. - Seminár v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských
knižníc. - Bratislava, CVTI SR, 28. 3. 2012.
Dostupné na: http://blog.cvtisr.sk/?p=2207

Sprievodné podujatia TSK: (2)
1/ Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi : výstava prác študentov VŠVU
ponúkajúca pohľad na nový a inovatívny priemyselný dizajn. Sprievodná výstava k sérii prednášok
Popoludnie s dizajnom. Duševné vlastníctvo a dizajn. Križovatka talentov VŠVU v praxi. - Výstava a
prednášky konané v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc. - Bratislava, CVTI SR, výstava
prístupná v CVTI SR v pondelok až piatok od 9,00 - 16,00 hod.. od 27. 2. 2012 - 5. 4. 2012.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=726
2/ Večer s e-zdrojmi. - 3. ročník podujatia v rámci 13. ročníka Týždňa slovenských knižníc zamerané na
elektronické informačné zdroje. - Bratislava, CVTI SR, 30. 3. 2012.
Dostupné na:
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/pozvanky.na.podujatia/2011/CVTI_SR/vecer%20s%20e
-zdrojmi%20v%20CVTI%20SR_2011.pdf

9. TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (2)
1/ Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách : súčasťou konferencie bola Celoštátna
súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2012. - V.
odborná konferencia. - Bratislava, Incheba, a. s., 5. 11. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Slavnostneotvorenie-Tyzdna-vedy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx
2/ Výskum, vývoj a inovácie - cesta k vyššej kvalite života. - Národná konferencia MŠVVŠ SR, NCP VaT
CVTI SR, ZSVTS. Hlavné podujatie TVT na Slovensku 2012 – priestor pre diskusiu medzi zástupcami
organizácií výskumu a vývoja – sektora vysokých škôl, štátneho, podnikateľského a neziskového sektora
na vopred určenú tému. - Bratislava, Incheba, a. s., 8. 11. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Slavnostneotvorenie-Tyzdna-vedy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx

Sprievodné podujatia TVT: (1)
1/ Veda pre všetkých. - Výstava otvorená v rámci 1. dňa slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky
na Slovensku 2012. - Bratislava, Incheba, a. s., 5. 11. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Slavnostne-
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otvorenie-Tyzdna-vedy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx

10. VEDA V CENTRE (10)
1/ BÍLIKOVÁ, Katarína. Včelí med ako liek. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI SR, 23. 2. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Veda-v-CENTRE-Vcelimed-ako-liek.aspx
2/ GRYGAR, Jiří. Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk za všetko môže. - Veda v Centre. Bratislava, CVTI SR, 17. 4. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ZAKCIINCPVAT/Stranky/Veda-v-CENTREVznik-fyziky-chemie-a-biologie-alebo-Velky-tresk-za-v%C5%A1etko-moze.aspx
3/ GULLEROVÁ, Monika. Vypínanie génov – dizajn pre ideálnu bunku : prednáška v slovenčine. - Veda v
Centre - letný špeciál. - Bratislava, CVTI SR, 19. 7. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ZAKCIINCPVAT/Stranky/Veda-v-CENTREVypinanie-genov-dizajn-pre-idealnu-bunku.aspx
4/ HORÁKOVÁ, Katarína. Zdravie a vitalita až do vysokého veku. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI SR,
25. 10. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Veda-v-CENTRE-Zdraviea-vitalita-az-do-vysokeho-veku.aspx
5/ KLIMEŠ, Iwar. Nové trendy vo výskume a liečení monogénového diabetu. - Veda v Centre. Bratislava, CVTI SR, 28. 6. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/I-KlimesMolekulovy-geneticky-vyskum-umoznuje-%E2%80%9Esit-liecbu-cukrovky-pacientom-natelo%E2%80%9C.aspx
6/ KOVÁČ, Milan. Mayské konce sveta. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI SR, 29. 11. 2012.
Dostupné na: X:\NCP\Propagácia all CVTI\Veda v CENTRE_prof.Kovac_14112012.jpg
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAASPOLOCNOST/NCPVAT/Stranky/VedavCENTREBratislava.aspx
7/ KRČMÉRY, Vladimír, KOZÁNEK, Milan. Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi. - Veda v
Centre. - Bratislava, CVTI SR, 27. 9. 2012.
Dostupné na: http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=11665 a tiež na:
http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//cvti/Tlacove_spravy/TS_CVTI_SR__-_VvC_september.pdf
8/ LUPTÁČIK, Mikuláš. Prečo niektoré krajiny prosperujú viac a iné menej ?. - Veda v Centre. Bratislava, CVTI SR, 26. 1. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Preco-niektore-krajinyprosperuju-viac-a-ine-menej.aspx
9/ SIMANČÍK, František. Vlastnosti materiálov šité na mieru. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI SR, 31.
5. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ZAKCIINCPVAT/Stranky/Veda-v-CENTREVlastnosti-materialov-site-na-mieru.aspx
10/ STEINEROVÁ, Jela. Prečo potrebujeme informačnú ekológiu ?. - Veda v Centre. - Bratislava, CVTI
SR, 29. 3. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Veda-v-CENTRE-Precopotrebujeme-informacnu-ekologiu.aspx

Sprievodné podujatia Vedy v Centre: (3)
1/Bioterapeutické metódy v praxi : výstava otvorená pre verejnosť v rámci podujatia Veda v Centre 27. 9.
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2012 o 17,00 hod. Celkovo výstava otvorená do 14. 12. 2012 v čase od 9,00 do 16,00 hod. a v utorok a
vo štvrtok od 9,00 – 18,00 hod. - Výstava. - Bratislava, CVTI SR, 27. 9. 2012 - 14. 12. 2012.
Plagát výstavy na linke: X:\NCP\Propagácia all CVTI\A4 PLAGAT bioterap metody mail.jpg a akcia na:
http://kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp?id_org=700021&id=9471 a tiež na:
http://www.senior.sk/search.php?rstext=all-phpRSall&rsautor=nic&rstema=26&rskde=vse&rsvelikost=sab&rskolik=15&rskolikata=1&stromhlmenu=12:26
2/ SIKORA, Rudolf. PARALELY : výstava otvorená súčasne s Vedou v Centre ako sprievodné podujatie k
prednáške Jiřího Grygara: Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk za to môže.Vzácne stretnutie
dvoch výnimočných osobností po rokoch ponúklo návštevníkom pohľad vedy a umenia na ten istý
problém - vznik vesmíru, stvorenie sveta a vznik života. - Sprievodné podujatie Vedy v Centre. Bratislava, CVTI SR, Výstava otvorená od 17. 4. - 31. 5. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vystava-rudolfa-sikoruparalely.aspx
3/ Veda v Centre : stretnutia vo vedeckej kaviarni. Výstava fortografií, portrétov a citátov desiatich
vedcov, ktorí boli prvými hosťami stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve. - Výstava
fotografií. - Bratislava, CVTI SR, 20. 1. 2012 - 20. 2. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Prva-vystava-fotografii-zostretnuti-vo-Vede-v-CENTRE.aspx

11. VEDECKÁ CUKRÁREŇ (9)
1/ BEŇUŠ, Radoslav. Prečítané z kostí – osobné informácie uchované v čase. - Vedecká cukráreň. Bratislava, CVTI SR, 24. 4. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedecka-cukrarenprecitane-z-kosti.aspx
2/ CELEC, Peter. Progres v molekulárnej biomedicíne - DNA a čo s ňou ? : Uvedeným podujatím sa NCP
VaT zapojilo do európskeho projektu Noc výskumníkov 2012. - Vedecká cukráreň. - Bratislava, CVTI SR,
28. 9. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedecka-cukrarenProgres-v-molekularnej-biomedicine.aspx
3/ HAZLINGER, Michal. Prečo nás ohrozujú povodne ?. - Vedecká cukráreň. - Bratislava, CVTI SR, 20. 3.
2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ZAKCIINCPVAT/Stranky/Vedecka-cukrarenpreco-nas-ohrozuju-povodne.aspx
4/ KANOVSKÝ, Martin. Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?. - Vedecká
cukráreň. - Bratislava, CVTI SR, 22. 5. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedecka-cukraren-precoje-socialna-antropologia-najzaujimavejsou-socialnou-vedou.aspx
5/ KOZÁNEK, Milan. Bioterapeutické metódy v praxi – minulosť a súčasnosť. - Vedecká cukráreň. Bratislava, CVTI SR, 16. 10. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedecka-cukrarenBioterapeuticke-metody-v-praxi%E2%94%80minulost-a-sucasnost.aspx
6/ PEŤKO, Branislav. Rozprávka o upírovi, alebo, čo by sme mali vedieť o kliešťoch. - Vedecká cukráreň.
- Bratislava, CVTI SR, 19. 6. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedecka-cukrarenRozpravka-o-upirovi.aspx
7/ SOTÁK, Ján. Klimatické extrémy Zeme : minulosť ťažko skúšanej planéty. - Vedecká cukráreň. Bratislava, CVTI SR, 20. 11. 2012.
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Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/podujatia/vedecka-cukraren.html?page_id=3600 a tiež na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Documents/Vedeck%C3%A1%20cukr%C3
%A1re%C5%88/Vedecka%20cukraren%20Bratislava%202012/20121120sotak.pdf
8/ SVIEŽENÁ, Barbara. Od stopy k páchateľovi - od Šalamúna po nanočipy. - Vedecká cukráreň. Bratislava, CVTI SR, 27. 2. 2012.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/.../Prihlaska_Vedecka_cukraren_februar
https://dorado.vedatechnika.sk/.../2012-Bratislava-Barbara-Sviezena.a...
9/ TRNKA, Miroslav. Quo vadis bezpečnosť IT a ochrana pred kyberzločinom. - Vedecká cukráreň. Bratislava, CVTI SR, 24. 1. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vedeck%C3%A1cukr%C3%A1re%C5%
88QuoVadisbezpe%C4%8Dnos%C5%A5ITaochranapredkyberzlo%C4%8Dinom.aspx
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Centrum vedecko technických informácií SR
Prednášateľská činnost zamestnancov CVTI SR
za rok 2012
Spolu: 63 prednášok

Prednášky na zahraničných podujatiach (KMA, KMB)
Počet záznamov spolu: 7
Prednášky na domácich podujatiach so zahraničnou účasťou (PDZ)
Počet záznamov spolu: 7
Prednášky na domácich podujatiach (KNA, KNB)
Počet záznamov spolu: 4
Prednášky na informačných seminároch CVTI SR pre odbornú verejnosť (PSV)
Počet záznamov spolu: 0
Prednášky na interných seminároch pre zamestnancov CVTI SR (PSZ)
Počet záznamov spolu: 0
Prednášky na informačných seminároch pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov (PSE)
Počet záznamov spolu: 11
Prednášky na vzdelávacích akciách CVTI SR (PVA)
Počet záznamov spolu: 20
Vystúpenia zamestnancov CVTI SR v médiách, informácie pre médiá (VMI)
Počet záznamov spolu: 14
Informácie a propagácia v médiách, na internete o CVTI SR (IPM)
Počet záznamov spolu: 0

1

Príloha č. 4

Menný zoznam prednášok:
KMA - Prednášky na zahraničných podujatiach (7)
1/ BILSKÝ, Ľubomír, TURŇA, Ján. Science evaluation and technology transfer infrastructure in Slovakia :
NITT SK. - Konferencia Scientific and Technological Innovation: National Experience and International
Cooperation. - Roma, Academia di Romania, IT, 17. 5. 2012.
Dostupné
na:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nYXvJzdafkJ:www.icsti.su/uploaded/201206/pres/10.ppt+*BILSK%C3%9D,+%C4%BDubom%C3%ADr,+TUR
%C5%87A,+J%C3%A1n.+Science+evaluation+and+technology+transfer+infrastructure+in+Slovakia.+%
E2%80%93+NITT+SK*&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk
2/ KRAVJAR, Július. Barrier to thriving plagiarism. - 5th International Plagiarism Conference. - United
Kingdom, Newcastle, 17. 7. 2012.
Dostupné
na:
C:\Users\segesova.000\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet
Files\Low\Content.IE5\MGT63MX3\Kravjar[1].zip
3/ KRAVJAR, Július. Central Repository of Theses and Dissertations and Plagiarism Detection System on
a National Level in Slovakia : organizátor Fundacja im. A. J. Fresnela a Plagiat.pl Sp. z o.o. - Konferencia
The effective anti-plagiarism policy. The models of the institutional solutions. - Varšava, Sala Odczytowa
Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, 9. 5. 2012.
Dostupné na: : http://www.fresnel.org.pl/wp-content/uploads/2012/05/prezentacja-Julius-Kravjar-CentralRepository-of-Theses-and-Dissertations-and-Plagiarism-Detection-System-on-a-National-Level-inSlovakia.pdf
4/ TURŇA, Ján, BILSKÝ, Ľubomír. Knowledge transfer at universities and other public research
organisations in the Slovak Republic : prezentácia projektu NITT SK. - Knowledge Transfer Study 20102012 - expert workshop. - Praha, ÚPV ČR, 25. 4. 2012.
Dostupné na: http://knowledge-transfer-study.eu/fileadmin/KTS/workshop/European/KTS_WS_CZ-SKHU-SI_2012-04-25_Presentation_J.Turna.pdf a aj na: ppt: KTS_WS_CZ-SK-HU-SI_2012-0425_Presentation_J. Turna.pdf-Adobe Reader
5/ TURŇA, Ján, CVIK, Oleg. SK CRIS as the Decision Support Tool for R&D Funded from Public
Sources. - Konferencia CRI S 2012. 11th International Conference on Current Research Information
Systems. - Praha, Hotel Andel´s, 8. 6. 2012.
Dostupné
na:
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CRIS%202012%20%20Prague/CRIS2012_CZ-SK%20Workshop_Turna,%20Cvik.pdf
6/ TURŇA, Ján, NOGE, Juraj, ZENDULKOVÁ, Danica. The system SK CRIS, scientific publications and
theses - mirror of Slovak science. - Konferencia CRIS 2012. 11th International Conference on Current
Research Information Systems. - Praha, Hotel Andel´s, 8. 6. 2012.
Dostupné
na:
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CRIS%202012%20%20Prague/CRIS2012_23_presentation.pdf
7/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. Centralizovaný prístup k EIZ : jeho optimálne nastavenie pre
efektívne využívanie ako nástroja pre strategické rozhodovanie alebo štvrtý rok projektu NISPEZ. INFORUM 2012 : 18. ročník konferece o profesionálních informačních zdrojích. - Praha, VŠE, 22 - 24. 5.
2012.
Dostupné na: http://www.inforum.cz/pdf/2012/zitnanska-maria.pdf
PDZ - Prednášky na domácich podujatiach so zahraničnou účasťou (7)
1/ HRČKOVÁ, Ľudmila, DUŠKOVÁ, Marta. Súčasný stav a aktuálne problémy registrácie publikačnej
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činnosti v CREPČ. - Seminár akademických knižníc : odborný seminár Slovenskej asociácie knižníc a
Slovenskej pedagogickej knižnice pre vedeckú a odbornú komunitu s problematikou registrácie
publikačnej činnosti a elektronických informačných zdrojov. - Bratislava, CVTI SR, 27. 6. 2012.
Dostupné na: ppt názov ppt: Hrckova,Duskova-Sucasny stav CREPC-Seminar SAK-27.6.2012.pptx Microsoft PowerPoint
2/ KRÁLIKOVÁ, Eva. Budovanie databázy a portálového prístupu k slovenským EIZ pre VaV. - Brána k
vedeckému poznaniu otvorená IV. Výročná celoslovenská konferencia o e-zdrojoch pre výskum a vývoj s
informáciami o realizácii a dosiahnutých výsledkoch národného projektu NISPEZ. Podujatie organizované
v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 13. 11. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\NISPEZ\PODUJATIA_NISPEZ_väčšie\BRANA K VEDECKEMU
POZNANIU OTVORENA IV\PPT_prezentacie\kralikova_CVTI SR
3/ KRAVJAR, Július. Národný korpus bakalárskych, diplomových, dizertačných, rigoróznych a
habilitačných prác slovenských vysokých škôl a boj proti plagiátorstvu. - Konferencia Rozvoj jazykových
technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). - Bratislava,
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 8. 6. 2012.
Dostupné
na:
\\taurus\Docs\Kniznica\Public\propa\10snkKravjar.doc
a
tiež
na:
\\taurus\Docs\Kniznica\Public\propa\10SNKkravjar.pps
4/ KUBIŠ, Miroslav. NITT SK a Národný systém podpory transferu technológií na Slovensku. Konferencia NITT SK 2012. Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia s
medzinárodnou účasťou. - Bratislava, CVTI SR, 9. 10. 2012.
Dostupné na: POČÍTAČ>nitt (//taurus) (U:) >PODUJATIA>2012>2012_10_9_Konferencia NITT SK
2012>abstrakty>abstrakt_Kubiš_CVTI SR.docx - Microsoft Word
5/ NOGE, Juraj, ZENDULKOVÁ, Danica. SK CRIS – informačný systém pre vedu a výskum. - Brána k
vedeckému poznaniu otvorená IV. Výročná celoslovenská konferencia o e-zdrojoch pre výskum a vývoj s
informáciami o realizácii a dosiahnutých výsledkoch národného projektu NISPEZ. Podujatie organizované
v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava, CVTI SR, 13. 11. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\NISPEZ\PODUJATIA_NISPEZ_väčšie\BRANA K VEDECKEMU
POZNANIU OTVORENA IV\PPT_prezentacie\zendulkova-noge_CVTI SR
6/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. Centralizovaný prístup k EIZ – spýtali sme sa... - Seminár
akademických knižníc : odborný seminár Slovenskej asociácie knižníc a Slovenskej pedagogickej
knižnice pre vedeckú a odbornú komunitu s problematikou registrácie publikačnej činnosti a
elektronických informačných zdrojov. - Bratislava, CVTI SR, 27. 6. 2012.
7/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. NISPEZ – ako model efektívneho a optimálneho riešenia
financovania prístupov k EIZ pre VaV na Slovensku. - Brána k vedeckému poznaniu otvorená IV. Výročná
celoslovenská konferencia o e-zdrojoch pre výskum a vývoj s informáciami o realizácii a dosiahnutých
výsledkoch národného projektu NISPEZ. Podujatie organizované v rámci projektu NISPEZ. - Bratislava,
CVTI SR, 13. 11. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\NISPEZ\PODUJATIA_NISPEZ_väčšie\BRANA K VEDECKEMU
POZNANIU OTVORENA IV\PPT_prezentacie\zitnanska-sliacky_CVTI SR
KNB - Prednášky na domácich podujatiach (4)
1/ HRČKOVÁ, Ľudmila. Centrálne registre a ich význam v procese hodnotenia výsledkov činnosti
vysokých škôl. – Knižnica a jej miesto v elektonickom informačnom prostredí. – Odborný seminar k 60.
výročiu založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene. –
Zvolen, Kongresové centrum ŠD Ľ. Štúra, 12. 9. 2012.
Zborník z odborného seminára dostupný na:
http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/o_kniznici/podujatia/kniznica-jej-miesto-elektronickom-informacnomprostredi/zbornik-zo-seminara-2012.html
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2/ KUBIŠ, Miroslav. Budovanie národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku,
predstavenie národného projektu NITT SK. Blok III. Transfer technológií na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách . - 4. medzinárodná konferencia Ochrana práv duševného vlastníctva v
podmienkach vysokých škôl. Zorganizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR s podporou WIPO a v
spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Centrom vedecko-technických informácií SR, Bratislava.Žilina, Žilinská univerzita, 13. 11. 2012.
Dostupné na: http://www.upv.sk/swift_data/source/images/novinky/2012/10/PROGRAM_def.pdf
3/ KUBIŠ, Miroslav. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK. Konferencia a workshop Regionálna podpora inovácií a transferu technológií organizované UCITT TU,
Košice a BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI SR. - Košice, Ústredná knižnica Technickej
univerzity, 23. 1. 2012.
Dostupné na: 3_Kubis_Miroslav_NITT_SK.pdf - Adobe Reader
4/ KUCKA, Ľubomír. Využitie voľne prístupných a platených databáz a nástrojov pri vyhľadávaní patentov
: služby strediska PATLIB pri CVTI SR. - Konferencia a workshop Regionálna podpora inovácií a
transferu technológií organizované UCITT TU, Košice a BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, CVTI
SR. - Košice, Ústredná knižnica Technickej univerzity, 23. 1. 2012
Dostupné na: Kucka_Lubomir_workshop1_Patentove_databazy.pdf - Adobe Reader
PSE - Prednášky na informačných seminároch pre zamestnancov CVTI SR a
externých záujemcov (11)
1/ BILSKÝ, Ľubomír. Poznatky a postrehy z účasti zástupcov SR na 8. Medzinárodnom veľtrhu
vynálezcov a technológií INST 2012, Taipei, Taiwan. - 9. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR
a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 29. 10. 2012.
Dostupné
na:
Info
seminar_29
10
2012_Pozvanka.pdf
_Adobe
reader
a
tiež:
X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 2. polrok\IS_10_29
2/ BILSKÝ, Ľubomír, DLHÝ, Peter, KAFFANOVÁ, Zuzana, NÉMETHYOVÁ, Janka. Nová web stránka
CVTI SR obraz našej inštitúcie : informácia o stave príprav a koordinácia napĺňania stránky. - 2.
informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI
SR, 16. 4. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_4_16
3/ BILSKÝ, Ľubomír, DUŠKOVÁ, Marta. Hello, how are you? : Poznatky z medzinárodnej konferencie o
sivej literatúre. Greyliterature 13, Washington D. C., USA, 5. - 6. 12. 2011. Prednáška prednesená
súčasne ako informovanie v rámci NITT SK. - 1. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a
externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 23. 1. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_1_23
4/ HRČKOVÁ, Ľudmila, NOGE, Juraj, SLIACKY, Michal, ŽITŇANSKÁ, Mária. INFORUM 2012 : postrehy,
poznámky, komentáre z konferencie konanej v dňoch 22. – 24. 5. 2012 v Prahe, ČR. Zúčastnili sme sa,
úspešne sme prezentovali, informujeme. - 5. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a
externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 18. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_6_18
5/ KRAVJAR, Július. The Effective Anti-Plagiarism Policy : The Models of the Institutionals Solutions.
Informácie z rovnomennej konferencie konanej dňa 9. 5. 2012, Varšava, Poľsko. - 6. informačný seminár
pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 25. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_6_25
6/ KUCKA, Ľubomír. Aktivity strediska PATLIB v roku 2012. - 11.. informačný seminár pre zamestnancov
CVTI SR a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 10. 12. 2012.
Dostupné na: pozvanka_10.12. pdf – Adobe Reader a prezentácia na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE

4

Príloha č. 4

KIC\Semináre 2. polrok\IS_12_10
7/ MIKLÁNKOVÁ, Gabriela, TEJEDYOVÁ, Andrea. Systém akvizície v CVTI SR. - 3. informačný seminár
pre zamestnancov CVTI SR a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 23. 4. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_4_23
8/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Knihovny současnosti 2012. - 8. informačný seminár pre zamestnancov CVTI
SR a externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 22. 10. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 2. polrok\IS_10_22
9/ SEGEŠOVÁ, Ľubica, ŽITŇANSKÁ, Mária. Využitie Modulu EPC KIS DAWINCI na publikačné,
propagačné a iné PR aktivity CVTI SR. - 4. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých
záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 21. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_5_21
10/ ZENDULKOVÁ, Danica, CVIK, Oleg. CRIS 2012 : poznatky a postrehy z medzinárodnej konferencie
o informačných systémoch pre oblasť vedy. - 7. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a
externých záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 17. 9. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 1. polrok\IS_9_17
11/ ŽITŇANSKÁ, Mária. Konferencia Knižnice 2012 : odpočet Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva
na roky 2008 – 2013 ako podklad pre prípravu strategického materiálu pre rozvoj slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020. - 10. informačný seminár pre zamestnancov CVTI SR a externých
záujemcov v roku 2012. - Bratislava, CVTI SR, 19. 11. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\SEMINRE KIC\Semináre 2. polrok\IS_11_19
Zborník z konferencie je dostupný na: http://www.sakba.sk/dokumenty/2012/Zbornik-Kniznice2012.pdf
PVA - Prednášky na vzdelávacích akciách CVTI SR (20)
1/ BIROVÁ, Daniela. Tvorba projektov : projekty CVTI SR príťaž alebo príležitosť? 1-hodinová prednáška.
- Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 8. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo pod
PROJEKTY CVTI SR
2/ HARACHOVÁ, Mária. Referenčné knižnično-informačné služby : teória a prax. 2-hodinová prednáška.
- Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 5. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
3/ HARACHOVÁ, Mária. Sprístupňovanie elektronických informačných služieb : voľne prístupné
elektronické informačné zdroje v CVTI SR. 2-hodinová prednáška. - Knihovnícke odborné minimum. Bratislava, CVTI SR, 6. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
4/ KUCKA, Ľubomír. Špeciálna literatúra : patentové informácie a dokumentácia. 1-hodinová prednáška. Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 4. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
5/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Rešeršné služby : 2-hodinová prednáška. - Knihovnícke odborné minimum. Bratislava, CVTI SR, 31. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
6/ KYSEĽOVÁ, Katarína. Sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov : licencované zdroje. 3hodinová prednáška. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 6. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
7/ MIKLÁNKOVÁ, Gabriela. Menné spracovanie knižničného fondu : 4 hodiny teória - prednáška + 3
hodiny prax. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 30. 5. 2012.
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Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
8/ MIKLÁNKOVÁ, Gabriela. Odborná evidencia v procese doplňovania : 1-hodinová prednáška. Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 29. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
9/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Prieskumy spokojnosti používateľov : 1-hodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 7. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
10/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Uchovávanie, ochrana a revízia knižničného fondu : 2-hodinová prednáška. Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 29. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
11/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Základné knižnično-informačné služby : 2-hodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 31. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
12/ OROLINOVÁ, Mária. Vecné spracovanie knižničného fondu : 4 hodiny teória - prednáška + 2 hodiny
praktické cvičenia. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 4. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
13/ SEGEŠOVÁ, Ľubica. Základné medzníky v knihovníctve : 2-hodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 28. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
14/ ŠTEVKOVÁ, Oľga. Knižničné portály a blogy : 1-hodinová prednáška. - Knihovnícke odborné
minimum. - Bratislava, CVTI SR, 7. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
15/ ŠTEVKOVÁ, Oľga. Špeciálna literatúra : firemné dokumenty. Polhodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 4. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
16/ ŠTEVKOVÁ, Oľga. Špeciálna literatúra : technické normy. Polhodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 4. 6. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
17/ TAROVSKÁ, Edita. Spracovanie periodík : 1 hodina teória + 2 hodiny prax. - Knihovnícke odborné
minimum. - Bratislava, CVTI SR, 30. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
18/ TAROVSKÁ, Edita. Vymedzenie základných pojmov knižničného fondu : doplňovanie a evidencia
knižničného fondu. 5-hodinová prednáška. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 29. 5.
2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
19/ ZENDULKOVÁ, Danica. Možnosti automatizácie v knižniciach : 4 hodiny teória - prednáška + 6 hodín
prax. - Knihovnícke odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 31. 5. a 1. 6 . 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
20/ ŽITŇANSKÁ, Mária. Organizácia knihovníctva na Slovensku : 2-hodinová prednáška. - Knihovnícke
odborné minimum. - Bratislava, CVTI SR, 28. 5. 2012.
Dostupné na: X:\Kniznica\Public\KNIHOVNÍCKE ODBORNÉ MINIMUM\Opravené prednášky\hotovo
VMI - Vystúpenia zamestnancov CVTI SR v médiách, informácie pre media (14)

6

Príloha č. 4

1/ HAJDU, Zuzana. Hosťom vedeckej kaviarne v CVTI SR bude astrofyzik Jiří Grygar : rozhovor s
moderátorkou Máriou Babinskou. - Rozhlasová stanica Regina, Dobré ráno s Reginou, 17. 4. 2012;
07.20; 4 min.
Dostupné na: Monitoring elektronických médií, tlače a internetu (1); 18. 4. 2012; http://www.storin.sk
2/ HAJDU, Zuzana. Sociálna antropológia : rozhovor moderátora Martina Strižinca s významným
slovenským antropológom, pánom Martinom Kanovským a Zuzanou Hajdu z Centra vedecko technických
informácií SR. - Televízna stanica TA 3; Rozhovor, 22. 5. 2012; 13.10; 14 min.
Dostupné
na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Socialnaantropologia.aspx
3/ HRČKOVÁ, Ľudmila. Čo je centrálny register ? : Rozhovor s redaktorkou Barbarou Štefanovičovou. TA3, relácia Labyrint, 4. 9. 2012; 20.44; 13 minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/1005333/co-je-centralny-register.html
4/ HRČKOVÁ, Ľudmila. Čo je centrálny register ? : Rozhovor s redaktorkou Barbarou Štefanovičovou.
Repríza rovnomennej relácie zo 4. 9. 2012. - TA3, relácia Labyrint, 6. 9. 2012; 16.45; 13 minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/1005333/co-je-centralny-register.html
5/ CHUDOBA, Štefan, PASTOREK, Jaromír, TURŇA, Ján. Týždeň vedy a techniky : rozhovor s
redaktorom Igorom Harajom. - Rozhlasová stanica Slovensko; K veci, 9. 11. 2012; 18.30; 30 minút.
Dostupné
na:
http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/tip-dna/K-veci---Tyzden-vedy-a-techniky-naSlovensku?l=2&i=50508&p=1
6/ KRAVJAR, Július. Ako odhaliť plagiátorstvo : rozhovor o antiplagiátorskom systéme s redaktorkou
Barbarou Štefanovičovou. - TA3, relácia Labyrint, 26. 4. 2012; 21:.45; 13 minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/13661/ako-odhalit-plagiatorstvo.html
7/ KRAVJAR, Július. Stop plagiatom na uczelniach, etyka studenta : rozhovor s redaktorkou Majou
Kwiatkowskou. - TVP 1 (Televizja Polska), Wiadomości, 9. 5.. 2012; 15:00; 0,32 minút.
Dostupné na: http://tvp.info/wiadomosci/wideo/09052012-1500/7104500
8/ KUCKA, Ľubomír. Ochrana duševného vlastníctva : rozhovor Barbary Štefanovičovej s Ľubomírom
Kuckom. - TA3, relácia Labyrint, 23. 10. 2012; 20.45; 49 minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/1008223/ochrana-dusevneho-majetku.html
9/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Štúdium v pohodlí. Knižnično-informačné služby CVTI SR : rozhovor s
redaktorkou Barbarou Štefanovičovou. - Televízna stanica TA3, relácia Labyrint, 3. 5. 2012; 15.20; 12
minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/14074/studium-v-pohodli.html
10/ SAKALOVÁ, Marta, ŽITŇANSKÁ, Mária, TURŇA, Ján, SLIACKY, Michal, BOCKOVÁ, Lucia.
Elektronické informačné databázy, duševné vlastníctvo : rozhovor moderátorky Zuzany Ševčíkovej s
Martou Sakalovou, Máriou Žitňanskou, Jánom Turňom, Michalom Sliackym a Luciou Bockovou. - STV 2,
relácia Fokus, 24. 10. 2012; 16.30; 25 minút.
Dostupné na: http://www.stv.sk/online/archiv/fokus?date=2012-10-24&id=50856
11/ TURŇA, Ján. Čo bude s vedou : rozhovor s moderátorkou Gabrielou Marchevskou. - Televízna
stanica TA 3; Rozhovor, 31. 3. 2012; 10.15; 7 min.
Dostupné
na:
http://www.ta3.com/clanok/12272/host-v-studiu-jan-turna-hodnoti-stav-vedy-naslovensku.html
12/ TURŇA, Ján. Sú naše údaje chránené ? Rozhovor s moderátorom Vladimírom Vondrákom. Televízna stanica TA 3, Správy, 23. 1. 2012; 10.00; 8,1 min.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/8067/ako-su-chranene-vase-data.html
13/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. O týždni slovenských knižníc. : rozhovor s redaktorkou
Natáliou Fónod Babincovou. - TA3, Kultúra, Hostia v štúdiu, 28. 3. 2012; 16.46; 25 minút.
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Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/12135/hostia-v-studiu-o-tyzdni-slovenskych-kniznic.html
14/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. Viac informačných zdrojov : rozhovor s redaktorkou Barbarou
Štefanovičovou - informácie z plnenia projektu NISPEZ. - TA3, relácia Labyrint, 5. 6. 2012; 21.44; 12
minút.
Dostupné na: http://www.ta3.com/clanok/1000382/viac-informacnych-zdrojov.html
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Centrum vedecko technických informácií SR
Prehľad publikačnej činnosti
za rok 2012
Spolu: 176 záznamov

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 0
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ,
FAI)
Počet záznamov: 0
Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA,
AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA,
BFB, CDE, CDF)
Počet záznamov: 119
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
BDF - Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (116)
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)
Skupina D - Ostatné
Počet záznamov: 57
BEE - Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
BEF - Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
CAH - Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natocené v domácej produkcii (26)
GHG - Práce zverejnené na internete (7)
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradit do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (22)
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Menný zoznam publikácií
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1)
1/ TURŇA, Ján, NOGE, Juraj, ZENDULKOVÁ, Danica. The system SK CRIS, scientific publications and
theses - mirror of Slovak science
In: e-Infrastructure for Research and Innovation. Linking Information Systems to Improve Scientific
Knowledge Production. Proceedings of the 11th International Conference on Current Research
Information Systems./ Ed. Keith G. Jeffery, Jan Dvořák. 6.-9. 6. 2012. - Praha, Zeithamlová Milena Ing. Agentúra ACTION M, 2012. - ISBN 978-80-86742-33-5. - p. 211-220.
Dostupné na: CRIS2012-proceedings.pdf - Adobe Reader
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
1/ TURŇA, Ján, CVIK, Oleg. SK CRIS as the Decision Support Tool for R&D Funded from Public Sources
In: e-Infrastructure for Research and Innovation. Linking Information Systems to Improve Scientific
Knowledge Production. Proceedings of the 11th International Conference on Current Research
Information Systems./ Ed. Keith G. Jeffery, Jan Dvořák. 6.-9. 6. 2012. - Praha, Zeithamlová Milena Ing. Agentúra ACTION M, 2012. - ISBN 978-80-86742-33-5. - p. 232.
Dostupné na: CRIS2012-proceedings.pdf - Adobe Reader
BDF - Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (116)
1/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes
In: Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - 2012, roč. 16, č. 3, s.
37, 38. - ISSN 1335-2881.
Dostupné na: http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_1203
2/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. V Bratislave bol slávnostne otvorený 24. ročník The European Union
Contest for Young Scientists – EUCYS 2012
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 25. 9. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/V-Bratislave-bol-slavnostne-otv
oreny-24-rocnik-The-European-Union-Contest-for-Young-Scientists%E2%80%93EUCYS-2012.aspx
3/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. V Bratislave bol slávnostne otvorený 24. ročník The European Union
Contest for Young Scientists – EUCYS 2012
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 30. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/V-Bratislave-bol-slavnostne-otv
oreny-24-rocnik-The-European-Union-Contest-for-Young-Scientists–EUCYS-2012.aspx
4/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. V. Krčméry : Podarilo sa mi vyliečiť z tropických chorôb asi päťtisíc
pacientov
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 24. 9. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/V-Krcmery-Podarilo-sa-mi-vyliecitz-tropickych-chorob-asi-pattisic-pacientov.aspx
5/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. Výstava Duševné vlastníctvo a dizajn – križovatka talentov VŠVU v praxi
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť INFOMIX. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 83. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/infomix.htm#vystava
6/ BILSKÝ, Ľubomír. „Knowledge transfer study 2010 – 2012“ – expertný workshop.
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In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 42-43.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/bilsky.htm
7/ BILSKÝ, Ľubomír. Podpora výskumu a technologických aplikácií – projekt FORT
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 34-35. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/bilsky2.htm
8/ BILSKÝ, Ľubomír. Slovensko-rakúsky projekt Smart>net
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 38-39. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/bilsky3.htm
9/ BILSKÝ, Ľubomír. Spolupráca s Medzinárodným centrom vedecko-technických informácií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 24-25. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/bilsky.htm
10/ BIROVÁ, Daniela. Informačné technológie a ich vplyv na knižnice pod drobnohľadom už 11 rokov
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 26-29. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/birova.htm
11/ BIROVÁ, Daniela. Slovenské knihovníctvo pod drobnohľadom
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Hlavné články. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 5-14. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/birova.htm
12/ DUŠKOVÁ, Marta. 13. ročník medzinárodnej konferencie o sivej literatúre – GreyLiterature 13
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 66. ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/duskova.htm
13/ DUŠKOVÁ, Marta. Sivá literatúra – svet verzus my
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 21-24. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/duskova.htm
14/ HARACHOVÁ, Mária, KUCKA, Ľubomír. Medzinárodná konferencia PATLIB 2012
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 43-44.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/harachova_kucka.htm
15/ HARACHOVÁ, Mária, KUCKA, Ľubomír. Rešeršné služby Strediska patentových informácií PATLIB v
CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Ppredstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 56-58. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/harachova_kucka.htm
16/ HRČKOVÁ, Ľudmila. Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a príprava novelizácie
Smernice MŠ SR č. 13/2008 R
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 11-13. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/hrckova.htm
17/ HRČKOVÁ, Ľudmila, ZENDULKOVÁ, Danica, SHEARMAN, Adriana. Evidencia publikačnej činnosti
pracovníkov SAV a jej využitie v rámci Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a
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informačného systému o vede prevádzkovaných Centrom vedecko-technických informácií SR
In: Informačný bulletin SAV. - 2012, roč. 41, č. 2, s. 52-56. - ISSN 0139 – 9993.
18/ HRUBÁ, Ivana, ŽITŇANSKÁ, Mária. Technická normalizácia - činnosť TK 69 Terminológia.
Informácie a dokumentácia
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, časť Normy a štandardizácia. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 49-52.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/hruba_zitnanska.htm
19/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. 250. výročie narodenia Antona Bernoláka
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 4. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/250-vyrocie%20narodenia-Antona-Ber
nolaka.aspx
20/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Akademik Dionýz Ilkovič, významný slovenský chemik a fyzik
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 31. 8. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Akademik-Dionyz-Ilkovic-vyznamny-sl
ovensky-chemik-a-fyzik.aspx
21/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Analýzy a štúdie s rodovou problematikou
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 20. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Analyzy-a-studie-s-rodovou-problema
tikou.aspx
22/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Boj s Alzheimerovou chorobou a ostatnými neurodegeneračnými ochoreniami
v Európe
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 16. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Predstavujeme/Stranky/Boj-s-Alzheimerovou-chorobou-a-ostatn
ymi-neurodegeneracnymi-ochoreniami-v-Europe.aspx
23/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Dionýz Štúr ¦ významný slovenský geológ 19. storočia.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 24. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Dionyz-Stur-vyznamny-slovensky-geol
og.aspx
24/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. European Latsis Prize 2012 ¦ výzva na podávanie nominácií
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 29. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na: ?
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/EuropeanLatsisPrize2012%E2
%94%80v%C3%BDzvanapod%C3%A1vanienomin%C3%A1ci%C3%AD.aspx
25/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Európska komisia vyzýva k dôraznejšiemu riešeniu problému degradácie pôdy
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 28. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Europska-komisia-vyzyva-k-doraznej
siemu-rieseniu-problemu-degradacie-pody.aspx
26/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Festival vedy : Noc výskumníkov 2012 v Avione
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 2. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/DianieNaSlovensku/Stranky/Festival-vedy-Noc-vyskumnikov-20
12-v-Avione.aspx
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27/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Jazykovedec a pedagóg Šimon Ondruš
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 5. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Jazykovedec-a-pedagog-simon-ondru
s.aspx
28/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Jedzte pomaly a znížite riziko cukrovky
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 27. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/OKIENKOZAUJIMAVOSTI/Stranky/Jedzte-pomaly-a-znizite-ri
ziko-cukrovky.aspx
29/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Krátky sprievodca pre účastníkov európskych výskumných projektov
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 13. 12. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Kratky-sprievodca-pre-ucastnikov-eur
opskych-vyskumnych-projektov.aspx
30/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Mauksch, Tomáš (1749 ¦ 1832)
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 5. 12. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/MAUKSCH-Tomas.aspx
31/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Medzinárodná konferencia o vedeckej komunikácii vo francúzskom Nancy
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 14. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/Medzinarodna-konferencia-o-v
edeckej-komunikacii-vo-francuzskom-Nancy.aspx
32/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Medzinárodný festival populárno-vedeckých filmov Academia film Olomouc
(AFO)
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 13. 3. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/OkienkoZaujimavosti/Stranky/Medzinarodny-festival-popularnovedeckych-filmov.aspx
33/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Najrozsiahlejšie hodnotenie svetových univerzít a inštitúcií zameraných na
výskum
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 2. 4. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/INFORMACNEZDROJE/Stranky/Najrozsiahlej%C5%A1ie-hod
notenie-svetovych-univerzit-a-institucii.aspx
34/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Národná konferencia Výskum, vývoj a inovácie ¦ cesta k vyššej kvalite života
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 9. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ZAKCIINCPVAT/Stranky/Narodna-konferencia-Vyskum-vyvoja-inovacie.aspx
35/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Nový nástroj EÚ pri tvorbe politiky adaptácie na zmenu klímy
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 27. 3. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Novy-nastroj-EU-pri-tvorbe-politiky-ad
aptacie-na-zmenu-klimy.aspx
36/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Philipp Lenard ¦ vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 8. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Fhilipp-Lenard-vedec-anositel-Nobelo
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vej-ceny-za-fyziku.aspx
37/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Podpora záujmu o meteorológiu a klimatológiu na školách
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 10. 4. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Podpora-zaujmu-o-meteorologiu-a-kli
matologiu-na-skolach.aspx
38/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Politický manifest na realizáciu rovnosti žien a mužov vo výskume
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 19. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/Politicky-manifest-na-realizaciu
-rovnosti-zien-a-muzov-vo-vyskume.aspx
39/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Portál eAktovka
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 30. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Portal-e-Aktovka.aspx
40/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Poznáme laureátov tohtoročných cien Česká hlava 2012
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 27. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/OkienkoZaujimavosti/Stranky/Pozname-laureatov-tohtorocnychcien-Ceska-hlava-2012.aspx
41/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Práve vyšla slovenská verzia publikácie Čo skutočne znamená geologické
ukladanie CO2
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 28. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Prave-vysla-slovenska-verzia-publika
cie.aspx
42/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Premiéra dokumentárneho filmu Zelená púšť
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 18. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Predstavujeme/Stranky/Premiera-dokumentarneho-filmu-Zelena
-pust.aspx
43/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Priekopník biochémie na Slovensku prof. František Valentín
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 7. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Jeden-z-prvych-predstavitelov-modern
ej-slovenskej-chemie.aspx
44/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Prvý röntgenológ na Slovensku – prof. Vojtech Alexander
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 14. 5. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Prvy-rontgenolog-na-Slovensku–profVojtech-ALEXANDER.aspx
45/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Publikácia EEA ¦ Budovanie budúcnosti akú si želáme
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 14. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Publikacia-Budovanie-buducnosti.asp
x
46/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Štefan Banič
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 22. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na: https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/PisaliDejinyVedy/Stranky/Stefan-banic.aspx
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47/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Veda sa musí robiť zodpovedne
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 7. 5. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/INFORMACNEZDROJE/Stranky/Veda-sa-musi-robit-zodpove
dne.aspx
48/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Vedecko-výskumné centrum novej generácie v ČR
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 1. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/OkienkoZaujimavosti/Stranky/Vedecko-vyskumne-centrum-nove
j-generacie-v-CR.aspx
49/ IZAKOVIČOVÁ, Mária. Všetky mravce sveta trojrozmerne
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 13. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/InformacneZdroje/Stranky/Vsetky-mravce-sveta-trojrozmerne.as
px
50/ KADNÁROVÁ, Mária, DUŠKOVÁ, Marta. Ako sa akademické knižnice prezentujú na webe?
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Internet. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 53-59. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/kadnarova_duskova.htm
51/ KALUŽÁKOVÁ, Eva. Finančné riadenie projektov
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 42-45. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/kaluzakova.htm
52/ KEVÉLY, Mikuláš, MARCINA, Pavol. Digitalizačné pracovisko CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 60-62. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/kevely_marcina.htm
53/ KLIMENTOVÁ, Eliška. Prvky OPACu nové generace v online katalogu knihovny CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 46-48. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/klimentova.htm
54/ KLIMENTOVÁ, Eliška, NOGE, Juraj. Obohatenie bibliografických záznamov o digitalizované a
plnotextové prvky a ich integrácia do online katalógu v knižnici CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 49-52. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na : http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/klimentova_noge.htm
55/ KOVÁČOVÁ, Jana. Dátové centrum pre výskum a vývoj
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-32. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/kovacova.htm
56/ KRAVJAR, Július, NOGE, Juraj. Ocenený projekt antiplagiátorského systému
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix - 2012, roč. 16, č. 1, s. 82. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/infomix.htm#oceneny
57/ KUBIŠ, Miroslav. Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 33. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/kubis.htm
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58/ KUBIŠ, Miroslav, SHEARMAN, Adriana, ŠTEVKOVÁ, Oľga. Národný systém podpory transferu
technológií v SR (NSPTT)
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 13-17. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/kubis_shearman_stevkova.htm
59/ MIKLÁNKOVÁ, Gabriela, TEJEDYOVÁ, Andrea. Nové akvizície pre používateľov CVTI SR v oblasti
EIZ a printových publikácií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 54-55. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/miklankova_tejedyova.htm
60/ MIŠOVIČOVÁ, Terézia. Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 53-54. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/misovicova.htm
61/ NOGE, Juraj. Centrálny register záverečných prác.
In: Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko 10. - 12. 2. 2012, roč. 20, č. 29. - Bratislava :
Ecopress, špeciálna príloha Vysoké školy, s. 6-7. - ISSN 1335 4701.
Dostuné na:
https://sweb.mtf.stuba.sk/monitoring/clanky/1328861478_Hospod%C3%A1rske%20noviny%204.pdf
62/ NOGE, Juraj, KRAVJAR, Július. CRZP/APS – podporný nástroj na zvýšenie kvality výstupov
vedeckej činnosti na VŠ.
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Hodnotenie vedy. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 20-24. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/noge_kravjar.htm
63/ ORAVCOVÁ, Alena. Bratislava – miestom konania medzinárodnej súťaže EUCYS 2012
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 21. 9. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/Bratislava-miestom-konania-me
dzinarodnej-sutaze-EUCYS-2012
64/ ORAVCOVÁ, Alena. Hi-Tech centrum EMC
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 22. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Predstavujeme/Stranky/Hi-Tech-centrum-EMC.aspx.
65/ ORAVCOVÁ, Alena. Národné centrum pre oblasť biotechnológií – BITCET
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 26. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/Predstavujeme/Stranky/Narodne-centrum-pre-oblast-biotechnol
ogii-BITCET.aspx.
66/ ORAVCOVÁ, Alena. Prvá výstava fotografií zo stretnutí vo Vede v CENTRE
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 7. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Prva-vystava-fotografii-zo-stretnuti-vo-V
ede-v-CENTRE.aspx.
67/ ORAVCOVÁ, Alena. Slávnostné vyvrcholenie súťaže EUCYS 2012 v Slovenskom národnom divadle
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 28. 9. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/Slavnostne-vyvrcholenie-sutaz
e-EUCYS2012-v-Slovenskom-narodnom-divadle.aspx. ISSN 1337-7426.
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68/ ORAVCOVÁ, Alena. Výstava Ženy vo vede – inšpirácia pre nadané študentky
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 21. 9. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/ZakciiNCPVaT/Stranky/Vystava-Zeny-vo-vede-inspiracia-pre-na
dane-studentky.aspx.
69/ ORAVCOVÁ, Alena, STANOVÁ, Patrícia, PUTALOVÁ, Andrea. Popularizácia otvára dvere k vede
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 17-21. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/oravcova_stanova_putalova.htm
70/ RÁCZOVÁ, Hana, SEGEŠOVÁ, Ľubica, ŽITŇANSKÁ, Mária. Využitie modulu EPC KIS DAWINCI na
publikačné, propagačné a iné PR aktivity CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 62-65. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/raczova_segesova_zitnanska.htm
71/ SABAKA, Robert. NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 30-31. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/sabaka.htm
72/ SHEARMAN, Adriana. Mozaika citačných indexov doplnená : novinka vo WoS.
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Hodnotenie vedy. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 16-20. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/shearman.htm
73/ SHEARMAN, Adriana. Prístupy k hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej a
národnej úrovni
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Zo zahraničia - 2012, roč. 16, č. 1, s. 74-81. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/shearman.htm
74/ SLIACKY, Michal, ŽITŇANSKÁ, Mária. Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. - IV.
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 65-66. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/sliacky_zitnanska.htm
75/ STANOVÁ, Patrícia. Oficiálna stránka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v
spoločnosti na Facebooku – Veda pre všetkých
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Pozývame. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 87. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/ncp.htm
76/ STANOVÁ, Patrícia. Pozvánka na podujatie Veda v centre
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Pozývame. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 86. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/pozvanka.htm
77/ STASSELOVÁ, Slivia. V akých budovách a priestoroch sídlia slovenské knižnice v 21. storočí? :
Výsledky prieskumu priestorového vybavenia knižníc na Slovensku v roku 2012 [aj budova CVTI SR]
In: Knižnica. - 2012, roč. 13, č. 11 - 12, s. 23-31, časť Knižničný systém. - ISSN 13357026 (tlačené
vydanie); 13360965 (online vydanie).
Dostupné na: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/november_december/23.pdf
78/ ŠTEVKOVÁ, Oľga. Nové úlohy PATLIB centier – doplnkové služby : informácia zo školenia
účastníkov pilotného projektu, konaného vo Viedni 7. – 11. 11. 2011
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 73. -
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ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/stevkova.htm
79/ TEPLANOVÁ, Katarína. Od interaktívnej výstavy k virtuálnemu poznávaniu : rozhovor s RNDr.
Katarínou Teplanovou, PhD., autorkou projektu SCVV (Slovenské centrum vedy pre všetkých) a
zakladateľkou SCHOLA LUDUS
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Popularizácia vedy. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 52. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/teplanova.htm
80/ TEPLANOVÁ, Katarína. See Science, See Future, Veda v juhovýchodnej Európe, budúcnosť
juhovýchodnej Európy
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 36-37. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/teplanova.htm
81/ TEPLANOVÁ, Katarína. Schola Ludus on-line : projekt virtuálneho centra vedy
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 40-41. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/teplanova2.htm
82/ TEPLANOVÁ, Katarína, KALUŽÁKOVÁ, Eva. Realizácia národného projektu SEE Science na
Slovensku – prvý rok riešenia.
In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, časť Projekty. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 37-39. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/kaluzakova_teplanova.htm
83/ TLSTOVIČOVÁ, Jana. CVTI SR – kancelária Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Pozývame. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 87-88. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/tlstovicova.htm
84/ TÓTHOVÁ, Daniela. Program Americké knižnice 2011
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 67-71.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/tothova.htm
85/ TURŇA, Ján. Centrum vedecko-technických informácií SR : synonymum pre podporu vedy a
výskumu na Slovensku [aktivity a služby CVTI SR, predstavenie národných projektov]
In: Parlamentný kuriér. Časopis Národnej rady Slovenskej republiky. 1. lobistický časopis na Slovensku
od roku 1993. - 2012, roč. 20, č. 214, 28. 12. 2012, s. 69-70. - ISSN 1335-0307.
Dostupné na:
https://sweb.mtf.stuba.sk/monitoring/clanky/1357547174_Parlamentn%C3%BD%20Kuri%C3%A9r2.pdf a
tiež na Monitoring:1:14.1.2013 0114cvt1.rtf (režim kompatibility) - Microsoft Word
86/ TURŇA, Ján. Predpokladom úspešnej vedy sú kvalitné aktuálne informácie.
In: Parlamentný kuriér. - 21. 4. 2012, č. 203-204, s. 50-51.
Dostupné na: http://www.parlamentnykurier.sk/kur203a204-12/50.pdf Dostupné na: "text
http://www.parlamentnykurier.sk/kur203a204-12/home.htm"
87/ TURŇA, Ján, BILSKÝ, Ľubomír. Informačná podpora vedy na Slovensku : transformácia CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 4-7. - ISSN 1335 793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/turna_bilsky.htm
88/ VAŠKOVÁ, Eva. 13. ročník konferencie pamäťových inštitúcií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 72. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/infomix.htm#konf

10

Príloha č. 5

89/ VAŠKOVÁ, Eva. ANL+ ako bibliografia novej generácie
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 44-45.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/vaskova.htm
90/ VAŠKOVÁ, Eva. Biblioweb 2012 – ocenenie webovej prezentácie knižníc
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 52. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#biblioweb
91/ VAŠKOVÁ, Eva. Celoslovenská konferencia OPIS
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix.- 2012, roč. 16, č. 2, s. 56-57. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#opis
92/ VAŠKOVÁ, Eva. Cena INFORUM 2012 – „citovať je jednoduché“
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix.- 2012, roč. 16, č. 2, s. 52-53. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#cena
93/ VAŠKOVÁ, Eva. CVTI SR prezentuje mladý vedecký potenciál
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 69. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/cvtisr.htm
94/ VAŠKOVÁ, Eva. Digitálna knižnica 2012
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 66. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/infomix.htm
95/ VAŠKOVÁ, Eva. Elektronická encyklopédia a európske prvenstvo
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 71. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/infomix.htm#encyklop
96/ VAŠKOVÁ, Eva. Fenomén zvaný sociálne siete : výskum sociálnej siete na Slovensku
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Prieskumy. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 48-49. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/vaskova2.htm
97/ VAŠKOVÁ, Eva. Firmy v sociálních sítích – konferencia o možnostiach sociálnych sietí
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 70. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/firmy.htm
98/ VAŠKOVÁ, Eva. Inovatívne myšlienky majú svoju cenu. FORT
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 70. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/inovativne.htm
99/ VAŠKOVÁ, Eva. Jubilejná konferencia „Knihovny současnosti“
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 54. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#jubilej
100/ VAŠKOVÁ, Eva. Konference Knihovny současnosti 2012
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 66. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/infomix.htm
101/ VAŠKOVÁ, Eva. Marec už nielen mesiac kníh
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In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 84. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/infomix.htm#marec
102/ VAŠKOVÁ, Eva. Moderné databázy 2012 – Architektúra informačných systémov
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 55. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#moderne
103/ VAŠKOVÁ, Eva. Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského knihovníctva
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Internet/ Infomix. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 51. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#navrh
104/ VAŠKOVÁ, Eva. Noc výskumníkov
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Bezbariérové knižnice. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 64. ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/infomix.htm
105/ VAŠKOVÁ, Eva. Prečo práve e-knihy?
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z podujatí. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 68-69. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/vaskova.htm
106/ VAŠKOVÁ, Eva. Satelitná konferencia IFLA.
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť IFLA. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 41. - ISSN 1335-793X.
107/ VAŠKOVÁ, Eva. Svetový deň audiovizuálneho dedičstva
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Bezbariérové knižnice. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 64. ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/infomix.htm
108/ VAŠKOVÁ, Eva. Svetový deň kníh a autorských práv a Svetový deň duševného vlastníctva
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 85. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/infomix.htm#svetovy
109/ VAŠKOVÁ, Eva. Šikovný portál e-kníh
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 3, s. 71. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/infomix.htm#spek
110/ VAŠKOVÁ, Eva. Výstava „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Infomix. - 2012, roč. 16, č. 2, s. 57. - ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/infomix.htm#murgas
111/ ZENDULKOVÁ, Danica. EuroCRIS – alfa a omega vedeckých informácií
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Z konferencií, seminárov. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 72-73.
- ISSN 1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/zendulkova2.htm
112/ ZENDULKOVÁ, Danica. Systém informácií o vede SK CRIS na štartovacej čiare
In: ITLib : informačné technológie a knižnice, časť Veda. - 2012, roč. 16, č. 4, s. 31-34. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib124/zendulkova.htm
113/ ZENDULKOVÁ, Danica. Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť CVTI SR. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 7-10. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/zendulkova.htm
114/ ŽITŇANSKÁ, Mária. Konferencia Digitálna knižnica s podnázvom Knižnice 2015-2030
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In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, časť Zahraničná spolupráca. - 2012, roč. 20, č. 4, s. 57-59. ISSN 1335-7905.
Dostupné na: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=4
115/ ŽITŇANSKÁ, Mária, SLIACKY, Michal. Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete
In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, časť Informácie. - 2012, roč. 20, č. 4, s. 49-51. - ISSN
1335-7905.
Dostupné na: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=4
116/ ŽITŇANSKÁ, Mária, VAJGELOVÁ, Mária. Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia a rôzne iné
aktivity pre širšiu odbornú verejnosť aj zamestnancov CVTI SR
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Predstavujeme. - 2012, roč. 16, č. 1, s. 58-60. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib121/zitnanska_vajgelova.htm
BEE - Odborné práce v nerecenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
1/ KRAVJAR, Július. Barrier to thriving plagiarism
In: 5th International Plagiarism Conference. United Kingdom, Newcastle, 17. 7. 2012 [online]. - nestr.
Dostupné na:
http://www.plagiarismconference.co.uk/documents/conference2012/finalpapers/Kravjar_fullpaper.pdf celý
zborník dostupný na: http://www.plagiarismadvice.co.uk/conference-programme
BEF - Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)
1/ HRČKOVÁ, Ľudmila. Centrálne registre a ich význam v procese hodnotenia výsledkov činnosti
vysokých škôl
In: Knižnica a jej miesto v odbornom informačnom prostredí : zborník príspevkov z odborného seminára k
60. výročiu založenia Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri technickej univerzite vo Zvolene. –
Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, 2012. – s. 30-37. –
ISSN 978-80-228-2389-0.
Dostupné na:
http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/o_kniznici/podujatia/kniznica-jej-miesto-elektronickom-informacnom-prostredi/
zbornik-zo-seminara-2012.html

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)
1/ KRAVJAR, Július, DUŠKOVÁ, Marta. Centralised National Corpus of Electronic Theses and
Dissertations : Program and Abstract Book of GreyLiterature 14 Conference. - 1. vyd. Amsterdam, 2012. TextRelease, s. 133-138. - ISBN 978-90-77484-19-7
CAH - Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii (26)
1/ LAŠTINEC, Ján. Barbara Sviežená. Od stopy k páchateľovi, od Šalamúna po nanočipy : Vedecká
cukráreň, 27. 2. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 117.27 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Barbara-Svie
zena.aspx
2/ LAŠTINEC, Ján. Duševné vlastníctvo a dizajn - križovatka talentov VŠVU v praxi : výstava. Otvorenie:
27. 2. 2012. Súčasť projektu NITT SK. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 19.14 minút.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=726
3/ LAŠTINEC, Ján. Duševné vlastníctvo a transfer technológií I. : Odborný seminár. - 1. vyd. - Bratislava :
CVTI SR, 2012. - DVD. 347.38 minút.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=911
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4/ LAŠTINEC, Ján. František Simančík. Vlastnosti materiálov šité na mieru : Veda v Centre, 31. 5. 2012. 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 96.01minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Frantisek-Sim
ancik.aspx
5/ LAŠTINEC, Ján. Iwar Klimeš - Nové trendy v diagnostike a liečbe monogénovej cukrovky : Veda v
Centre, 28. 6. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 97 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Iwar-Klimes.a
spx
6/ LAŠTINEC, Ján. Ján Soták - Klimatické extrémy Zeme : minulosť ťažko skúšanej planéty : Vedecká
cukráreň, 20. 11. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD 118.48 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Jan-Sotak.aspx
7/ LAŠTINEC, Ján. Jela Steinerová. Prečo potrebujeme informačnú ekológiu? : Veda v Centre, 29. 3.
2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 105.15 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Jela-Steinero
va.aspx
8/ LAŠTINEC, Ján. Jiří Grygar.Vznik fyziky, chémie a biológie, alebo Veľký tresk za všetko môže : Veda v
Centre, 17. 4. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 121.35 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Jiri-Grygar.as
px
9/ LAŠTINEC, Ján. Jozef Masarik - Život vo vesmíre : Vedecká cukráreň, 17. 12. 2012. - 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 112.28 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Jozef-Masarik.aspx
10/ LAŠTINEC, Ján. Jozef Murgaš - Komunikácia včera a dnes : otvorenie výstavy. Vedecká cukráreň, 6.
6. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 42.55 minút.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=737
11/ LAŠTINEC, Ján. Juraj Benca, Milan Kozánek - Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi :
Veda v Centre, 27. 9. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 75.43 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Benca-Kozan
ek.aspx
12/ LAŠTINEC, Ján. Katarína Bíliková. Včelí med ako liek : Vedecká cukráreň, 23. 2. 2012. - 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 76.20 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Katarina-Bilik
ova.aspx
13/ LAŠTINEC, Ján. Katarína Horáková - Zdravie a vitalita až do vysokého veku : Veda v Centre, 25. 10.
2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 116.51 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Katarina-Hor
akova.aspx
14/ LAŠTINEC, Ján. Konferencia NITT SK 2012 – záznam : Konferencia NITT SK 2012. Bratislava, CVTI
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SR, 9.10.2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 347.38 minút.
Dostupné na: : http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=864
15/ LAŠTINEC, Ján. Markéta Derdáková - Kliešte v meste : Vedecká cukráreň, 19. 6. 2012. - 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 70.50 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Marketa-Derdakova.asp
x
16/ LAŠTINEC, Ján. Martin Kanovský. Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?
: Vedecká cukráreň, 22. 5. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 122.35 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Martin-Kanovsky.aspx
17/ LAŠTINEC, Ján. Michal Hazlinger. Prečo nás stále ohrozujú povodne? : Vedecká cukráreň, 20. 3.
2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 111.53 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Michal-Hazlin
ger.aspx
18/ LAŠTINEC, Ján. Mikuláš Luptáčik. Prečo niektoré krajiny prosperujú viac a iné menej? : Veda v
Centre, 26. 1. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 109.09 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Mikulas-Lupt
acik.aspx
19/ LAŠTINEC, Ján. Milan Kováč - Mayské konce sveta : Veda v Centre, 29. 11. 2012. - 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 112.26 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Milan-Kovac.
aspx
20/ LAŠTINEC, Ján. Milan Kozánek - Bioterapeutické metódy v praxi : Vedecká cukráreň, 16. 10. 2012. 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 94.43 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Milan-Kozanek.aspx
21/ LAŠTINEC, Ján. Miroslav Trnka. Quo Vadis bezpečnosť IT a ochrana pred kyberzločinom? : Vedecká
cukráreň, 24. 1. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 115.34 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Miroslav-Trnk
a.aspx
22/ LAŠTINEC, Ján. Monika Gullerová - Vypínanie génov pomocou konvergentnej transkripcie : Veda v
Centre, 19. 7. 2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 76.34 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Bratislava-Monika-Gulle
rova.aspx
23/ LAŠTINEC, Ján. Peter Celec - Progres v molekulárnej biomedicíne : Vedecká cukráreň, 28. 9. 2012. 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 94.03 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Peter-Celec.aspx
24/ LAŠTINEC, Ján. Popoludnie s dizajnom : podujatie konané ako súčasť projektu NITT SK, 27. 3. 2012.
Séria prednášok doplnená výstavou. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 141.23 minút.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=731
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25/ LAŠTINEC, Ján. Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. : séria prednášok. Vedecká cukráreň, 20. 6.
2012. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 95.19 minút.
Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/generate_page.php?page_id=737
26/ LAŠTINEC, Ján. Radoslav Beňuš. Prečítané z kostí : Vedecká cukráreň, 24. 4. 2012. - 1. vyd. Bratislava : CVTI SR, 2012. - DVD. 106.46 minút.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/video/Stranky/2012-Radoslav-Benus.aspx
GHG - Práce zverejnené na internete (7)
1/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Kam kráčaš jadrová energetika?
In: CIP VVI. [online]. - 12. 1. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Kam-kracas-jadrova-energetika.asp
x
2/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Nové trendy vo výskume a liečbe monogénového
diabetu
In: CIP VVI. [online]. - 9. 11. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Nove-trendy-vo-vyskume-a-liecbe-m
onogenoveho-diabetu.aspx
3/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD. Za tajomstvom
úspechu
In: CIP VVI. [online]. - 11. 12. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/ZenyVoVede/ZaTajomstvomUspechu/Stranky/Prof-M
UDr-Daniela-Kotulova-PhD.aspx
4/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Vlastnosti materiálov šité na mieru
In: CIP VVI. [online]. - 23. 7. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Vlastnosti-materialov-site-na-mieru.
aspx
5/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Vypínanie génov – dizajn pre ideálnu bunku
In: CIP VVI. [online]. - 20. 8. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Vypinanie-genov%E2%80%93dizaj
n-pre-idealnu-bunku.aspx
6/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Zdravie a vitalita až do vysokého veku
In: CIP VVI. [online]. - 17. 12. 2012.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Zdravie-a-vitalita-az-do-vysokeho-v
eku.aspx.
7/ SEGEŠOVÁ, Ľubica. Prieskum stavu a činnosti technických knižníc a informačných stredísk v
Slovenskej republike za rok 2011. - 20 s.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=543
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradit do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (22)
1/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. F. Simančík. Inovácie nie sú možné bez investícií do vzdelávania a
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výskumnej infraštruktúry.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 30. 5. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ROZHOVORYREPORTAZE/Stranky/F-Simancik-Inovacie-nie
-su-mozne-bez-investicii-do-vzdelavania-a-vyskumnej-infrastruktury.aspx
2/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. I. Klimeš : Molekulový genetický výskum umožňuje „šiť liečbu cukrovky
pacientom na telo“
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 27. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/I-Klimes-Molekulovy-geneticky-vy
skum-umoznuje-%E2%80%9Esit-liecbu-cukrovky-pacientom-na-telo%E2%80%9C.aspx
3/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. J. Grygar. Podpora vědy v Česku je v současné době výrazně vyšší než na
Slovensku, ale přesto silně pokulhává za evropským průměrem.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 13. 4. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/ROZHOVORYREPORTAZE/Stranky/J-Grygar-Podpora-vedyv-Cesku-je-v-soucasne-dobe-vyrazne-vyssi-nez-na-Slovensku.aspx
4/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. J. Masarik. Máme moderné prístroje a laboratóriá, ale „hrôzostrašnú“
budovu.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 22. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/J-Masarik-Mame-moderne-pristroj
e-a-laboratoria-ale-hrozostrasnu-budovu.aspx
5/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. J. Steinerová. Mali by sme viac využívať informačnú vedu a nové médiá na
komunikáciu vo vede, o vede aj pre vedu.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 28. 3. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/J-Steinerova-Mali-by-sme-viac-vy
uzivat-informacnu-vedu-a-nove-media-na-komunikaciu-vo-vede-o-vede-aj-pre-vedu.aspx
6/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. K. Bíliková. Na Slovensku by sa malo viac investovať do vzdelania a vedy.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 20. 2. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/K-Bilikova-Na-Slovensku-by-sa-m
alo-viac-investovat-do-vzdelania-a-vedy.aspx
7/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. K. Horáková : Máme vo vlastných rukách ako sa cítime a koľko energie sa
v nás skrýva
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 23. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/K-Horakova-Mame-vo-vlastnych-r
ukach-ako-sa-citime-a-kolko-energie-sa-v-nas-skryva.aspx
8/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. M. Ftáčnik. Bratislava chce napomôcť prenosu výsledkov vedy do praxe.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 19. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/M-Ftacnik-Bratislava-ma-v-progra
me-napomoct-prenosu-vysledkov-vedy-do-praxe.aspx
9/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. M. Gullerová : Slovensko by malo vytvoriť podmienky pre návrat
slovenských vedcov zo zahraničia
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 16. 7. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/M-Gullerova-Slovensko-by-malo-v

17

Príloha č. 5

ytvorit-podmienky-pre-navrat-slovenskych-vedcov-zo-zahranicia.aspx
10/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. M. Kováč : Mayovia ma dlhodobo fascinujú
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 28. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/M-Kovac-Mayovia-ma-dlhodobo-f
ascinuju.aspx
11/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. P. Horváth a R. L. Hassanová reprezentovali Slovensko v medzinárodnej
súťaži EUCYS 2012 v Bratislave
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 19. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/P-Horvath-a-R-L-Hassanova-repr
ezentovali-Slovensko-v-medzinarodnej-sutazi-EUCYS-2012-v-Bratislave.aspx
12/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. Prezident I. Gašparovič vystúpil s prednáškou na 10. ročníku Detskej
Univerzity Komenského v Bratislave
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 17. 7. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Prezident-I-Gasparovic-vystupil-sprednaskou-na-jubilejnom-10-rocniku-Detskej-univerzity-Komenskeho-v-Bratislave.aspx
13/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. Vedecká výstava Virtuálny svet 2012 púta pozornosť návštevníkov.
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 30. 1. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Vedecka-vystava-Virtualny-svet-2
012-puta-pozornost-navstevnikov.aspx
14/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta. Výstava v CVTI SR : Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 29. 6. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Vystava-v-CVTI-SR-Jozef-Murgas
-komunikacia-vcera-a-dnes.aspx
15/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Odborná konferencia Quo Vadis vzdelávanie k vede
a technike na stredných školách 2012
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 23. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Odborna-konferencia-Quo-Vadisvzdelavanie-k-vede-a-technike-na-strednych-skolach-2012.aspx.
16/ BARTOŠOVIČOVÁ, Marta, ORAVCOVÁ, Alena. Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na
Slovensku 2012
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 7. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Slavnostne-otvorenie-Tyzdna-ved
y-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx. ISSN 1337-7426.
17/ IZAKOVIČOVÁ, Mária, ORAVCOVÁ, Alena. Výstava v CVTI SR : Bioterapeutické metódy v praxi
In: Vedecký kaleidoskop. [online]. - 17. 10. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Vystava-v-CVTISR-Bioterapeutick
a-metody-v-praxi.aspx
18/ ORAVCOVÁ, Alena. Grafická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 9. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Graficka-sutaz-v-ramci-Tyzdna-ve
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dy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx.
19/ ORAVCOVÁ, Alena. Otvorenie výstav v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 9. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Otvorenie-vystav-v-ramci-Tyzdnavedy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx.
20/ ORAVCOVÁ, Alena. Výtvarná súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012
In: Vedecký kaleidoskop [online]. - 9. 11. 2012, vol. 6. - ISSN 1337-7426.
Dostupné na:
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/RozhovoryReportaze/Stranky/Vytvarna-sutaz-v-ramci-Tyzdna-v
edy-a-techniky-na-Slovensku-2012.aspx.
21/ VAŠKOVÁ, Eva. Rozhovor s Mgr. Martou Duškovou z Centra vedecko-technických informácií SR v
Bratislave
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Rozhovor s... - 2012, roč. 16, č. 2, s. 58-59. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/m_duskova.htm
22/ VAŠKOVÁ, Eva. Rozhovor s... : [zástupcami knižníc, ktoré sa stali víťazmi súťaže TOP WebLib 2011]
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, časť Rozhovor s... - 2012, roč. 16, č. 3, s. 72-75. - ISSN
1335-793X.
Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib123/topweblib.htm
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Prehľad publikačnej činnosti v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti v sledovaných kategóriách
AAA, AAB,
ABA, ABB

Názov vysokej školy

ACA, ACB, BAA, BAB,
BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ

FAI

ADC, BDC

ADD, BDD

CDC, CDD

Ostatné

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2011
UK Bratislava
UPJŠ Košice
PU Prešov
UCM Trnava
UVLF Košice
UKF Nitra
UMB B.Bystrica
TvU Trnava
STU Bratislava
TU Košice
ŽU Žilina
TUAD Trenčín
EU Bratislava
SPU Nitra
TU Zvolen
VŠMU Bratislava
VŠVU Bratislava
AU B.Bystrica
KU Ružomberok
UJS Komárno
AOS LM
SEVŠ Skalica
VŠM Trenčín
APZ Bratislava
BVŠP Bratislava
VŠBM Košice
HUAJA BŠ
VŠEMVS Bratislava
ISM Prešov
DTI Dubnica
Spolu

88
24
49
13
5
57
76
37
62
38
18
10
45
36
30
3
3
0
80
3
2
2
0
3
0
0
0
-

149
42
107
22
7
77
97
44
57
40
32
5
82
73
46
2
3
3
100
7
7
1
1
2
15
0
0
-

684

139
31
81
16
4
89
67
44
69
82
21
12
47
66
48
5
7
7
51
8
2
9
3
5
17
6
0
-

1021

936

115
270
483
286
30
71
142
62
97
104
135
118
50
28
59
37
3
58
40
55
68
140
200
111
82
107
151
122
65
56
140
73
74
163
171
121
87
156
214
164
14
117
109
96
8
31
18
26
44
180
166
135
56
81
103
113
35
55
71
60
1
5
9
7
2
5
24
14
5
6
9
6
57
66
87
92
17
8
22
11
2
15
28
6
1
3
11
15
1
0
5
3
3
19
18
12
14
0
23
19
5
0
0
12
1
0
0
0
8 6 5 956 1744 2438 1776

283
143
241
205
61
28
56
42
132
85
116
97
67
26
47
54
46
6
8
8
95
89
131
88
92
145
189
81
73
56
110
70
124
48
77
74
218
29
68
40
83
11
17
24
29
16
5
11
136
54
113
90
130
59
50
50
44
50
59
47
4
7
5
7
7
18
21
16
1
8
6
16
72
76
107
84
25
17
22
29
11
7
10
11
2
0
0
3
6
0
1
1
22
15
28
14
14
0
8
14
9
0
0
0
0
0
0
0
12 0 12 1810
993 1495 1176

172
522
718
747
41
220
334
232
121
18
12
27
57
13
42
13
6
51
64
77
90
44
50
68
116
24
28
20
62
11
24
19
83
346
380
305
55
73
139
178
27
26
39
40
14
22
15
27
75
3
6
9
47
41
54
42
51
17
22
38
3
0
0
0
19
0
0
0
10
0
0
0
71
11
10
19
35
4
10
6
8
3
9
0
1
1
11
14
0
0
0
0
8
0
1
0
11
0
1
3
0
0
0
2
2
0
0
0
3 7 2 1197 1450 1969 1886

797
75
74
88
248
17
22
7
23
16
13
11
19
7
11
7
78
4
3
3
44
8
9
12
29
10
22
9
22
2
3
10
309
24
5
28
128
8
9
10
39
1
0
2
24
0
3
1
9
16
24
16
60
4
0
6
39
7
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
3
10
7
10
1
0
0
4
0
1
1
6
2
0
5
2
0
0
1
1
0
0
0
4
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0 0 1 1912
205
211
228

81
16
7
8
6
16
12
2
20
9
0
1
19
4
6
0
0
0
11
0
0
0
1
0
3
0
0
0 0 1 223

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

2

0

2009

2010

2011

0
8226 11433
8704
1
2130
3120
2365
0
1912
3754
3128
0
574
1211
1204
0
842
965
811
0
2661
3527
2695
0
2585
3499
2434
0
1439
2323
1867
0
4411
6382
5595
0
3895
5311
4515
0
2743
3507
3220
0
801
745
644
0
2719
3991
3196
0
2099
2582
2047
0
1294
1721
1397
0
245
220
193
0
257
330
203
0
94
95
113
0
1443
2210
1469
0
323
310
366
0
344
405
295
0
52
75
220
0
0
57
89
0
234
227
187
0
0
252
288
0
0
0
125
0
0
0
13
0 0 0 1 41323 58252 47383

Spolu

2012

2009

2010

2011

9020
2648
3462
1311
730
2601
2568
1473
5465
4871
3141
684
3311
2094
1382
143
209
117
1379
443
248
87
92
190
441
100
15
357
89
116
48787

9324
2490
2184
661
966
2999
2947
1601
5054
4199
2916
880
3017
2320
1453
260
283
108
1679
356
371
60
0
271
0
0
0
0
0
0
46399

13098
3717
4137
1392
1087
3994
3986
2644
7072
5782
3704
791
4382
2862
1921
236
378
113
2524
371
460
98
64
276
299
0
0
0
0
0
65388

10169
2739
3462
1331
958
3063
2733
2083
6192
4989
3403
721
3493
2324
1592
212
240
142
1722
420
315
266
97
218
342
146
13
0
0
0
53385

2012
10468
3045
3842
1512
869
2914
2899
1697
6075
5368
3304
760
3594
2391
1557
151
237
134
1601
530
273
97
102
224
487
118
18
380
102
137
54886

Legenda: AAA-Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, AAB-Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, ABB-Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej
monografie vydané v domácich vydavateľstvách, ACA-Vysokoškolské učebnica vydané v zahraničných vydavateľstvách, ACB-Vysokoškolské učebnica vydané v domácich vydavateľstvách, BAA-Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách,
BAB-Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách, BCB-Učebnice pre základné a stredné školy, BCI-Skriptá a učebné texty, EAI-Prehľadové práce-knižné, CAA-Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných
vydavateľstvách, CAB-Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách, EAJ-Odborné preklady publikácií - knižné, FAI-Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky,...), ADC-Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, BDC-Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch, ADD-Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch, BDD-Odborné práce v domácich
karentovaných časopisoch, CDC-Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch, CDD-Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch, Ostatné-kategórie publikačnej činnosti, ktoré nie sú sledované MŠVVaŠ SR z
hľadiska metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

Príloha č. 7

Rozpočtové opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2012-591/856:1-05 zo dňa 19. 1. 2012
určilo pre CVTI SR záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2012 a to na bežné výdavky (600) 3 544 730
€, 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 služby. Tieto finančné prostriedky sú určené na nasledovné úlohy a činnosti:
 2 312 015 € - informačná podpora vedy a techniky na Slovensku - prevádzka špecializovanej
vedeckej knižnice v zmysle zákona č. 183/2000 Z.z., budovanie knižničného fondu, prevádzka
Centrálneho informačného portálu pre výskum vývoj a inovácie, popularizácia vedy a techniky
(CIP VVI), prevádzka Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ), prevádzka strediska
patentových informácií SR -PATLIB;
 91 000 € - prevádzka Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (CRZP)
a systému na overovanie originality záverečných prác (antiplagiátorský systém);
 200 000 € - výdavky v rámci národného projektu „ Národná infraštruktúra pre podporu
transferu technológií na Slovensku - NITT SR“, ktoré nie je možné hradiť zo ŠF EÚ;
 250 000 € - popularizácia vedy a techniky: cyklus stretnutí širokej verejnosti a mládeže
s osobnosťami slovenskej vedy a techniky, populárno-náučné relácie, filmy, medailóny
vedeckých osobností, publikácie zamerané na popularizáciu vedy a techniky pre rozhlas,
televíziu, tlač a internet, ocenenie najlepších vedcov roka, v rámci CIP VVI – popularizačná časť
 691 715 € - supporty dát pre „ Dátové centrum VaV“ v Žiline
 2012-14511/40905:2-05 - navýšenie finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 € a sú účelovo
určené na zabezpečenie aktivít činností súvisiacich s podujatím EUCYS (Európska súťaž pre
mladých vedcov )
 2012-19891/54697:1-05- navýšenie rozpočtu vo výške 560 000,00 € a sú účelovo určené na
zabezpečenie dodávky nevyhnutnej technickej podpory hardvérového a softvérového vybavenia
pre DC VaV.
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Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov CVTI SR v roku 2012
Príjmy organizácie rozdeľujeme podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a podľa kódu zdroja, v zmysle
usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010 175/2004-42, uverejnenom vo Finančnom
spravodajcovi č. 14/2004 v znení neskorších predpisov.
Podľa platnej rozpočtovej klasifikácie rozdeľujeme príjmy na príjmy zo štátneho rozpočtu a granty:
 bežné transfery
312001
 granty
311
 kapitálové transfery
322001
 z refundácie
292019
 od medzinárodnej organizácie
331002
a na príjmy z vlastnej činnosti:
 predaj výrobkov a služieb

223 001

 príjem z predaj kapitálových aktív 231
Podľa kódu zdroja rozdeľujeme príjmy:
 na kód 111 – predstavuje použite finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (rozpočtové
prostriedky kapitoly),
 na kód 131B – predstavuje použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2011 ,
 na kód 11S1 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja z aktuálneho roka (prostriedky Európskej únie),
 na kód 11S2 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja z aktuálneho roka (spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu),
 na kód 45 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov,
 na kód 71 – predstavuje použitie finančných prostriedkov z iných zdrojov.
V sledovanom období k 30. 12. 2012 zriaďovateľ poukázal organizácii bežný transfer (312001) vo
výške 4 107 730 € čo predstavuje 100,00 % plnenie k upravenému rozpočtu. Tieto príjmy sú zo
štátneho rozpočtu (zdroj 111) a boli poukázané organizácii formou mesačných transferov. Príjmy z
bežných transferov sú určené na zabezpečenie plnenia úloh a činnosti CVTI SR uvedených v rozpise
záväzných ukazovateľov - na platy zamestnancov, nákup knižničného fondu, databáz, aktivity
NCP VaT, prevádzku centrálnych registrov, supporty dát pre „Dátové Centrum pre VaV“. Príjmy z
vlastnej činnosti (zdroj 45) z predaja výrobkov a služieb (223001) predstavujú čiastku 149 204 €
a príjmy z predaja investičného majetku (231) predstavujú čiastku 1 564 € (predaj úplne do
odpisovaného auta), tieto budú použité na financovanie výdavkov súvisiacich s aktivitami národných
projektov formou refundácie ( na základe odoslaných žiadostí o príspevok) a na obstaranie a
technické zhodnotenie investičného majetku. Príjmy od medzinárodnej organizácie (331001) z
Európskeho patentového úradu predstavujú sumu 17 041 € a boli použite na refundáciu aktivít
v rámci projektu PATLIB - Pilotný projekt preorientovania činnosti stredísk patentových informácií na
strediska poskytujúce sofistikované služby. Príjem z grantov ( 311 ) predstavujú sumu 7 626 € a boli
použite na refundáciu aktivít v rámci projektu SCHOLA LUDUS online.
V rámci realizácie národného projektu NISPEZ a na základe príslušných žiadosti o predfinancovanie
a refundáciu boli CVTI SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 3 993 755 €,
v programovej štruktúre 0AE0202 a 0AE0204.
V rámci realizácie národného projektu NITT SK a na základe príslušných žiadosti o predfinancovanie
a refundáciu boli CVTI SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 565 512 € v programovej
štruktúre 0AE0202 a 0AE0204.
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V rámci realizácie projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj
a na základe príslušných žiadosti o refundácie a predfinancovanie boli CVTI SR poukázané finančné
prostriedky v celkovej výške 702 055 € v programovej štruktúre 0AE0101 a 0AE0102.

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie v roku 2012
Schválený rozpočet pre CVTI SR predstavuje sumu 4 179 335 € (zdroj 111 +45). Zostatok finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu za rok 2011 (zdroj 131B ) predstavoval sumu 683 834 €, z toho na
bežných výdavkoch 331 834 € a na kapitálových výdavkoch 352 000 €.
Finančné prostriedky z minulých období boli použité v zmysle § 8 ods.4 a 5 zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v účinnom znení, t. j. bežné výdavky do 31. 3. 2012,
kapitálové výdavky možno použiť na určený účel do dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom
roku na ktorý boli rozpočtované (viď kapitola 5.1).
Čerpanie výdavkov sa realizuje podľa platnej rozpočtovej (ekonomickej ) klasifikácie a rozdeľuje sa
podľa kódov zdroja na rozpočtové prostriedky (zdroj 111), prostriedky z ERDF (zdroj 11S1, 11S2),
mimorozpočtové prostriedky (zdroj 45), iné zdroje (zdroj 71) a rozpočtové prostriedky
z predchádzajúceho roku (zdroj 131B).
Vyhodnotenie čerpania prijatých transferov z rozpočtu Európskej únie a spolufinancovania zo
štátneho rozpočtu:
Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj
Upravený rozpočet bol plánovaný na základe rozpočtu projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj Dátové centrum pre výskum a vývoj, ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
OPVaV/NP/1/2009 zo dna 15.6.2009. Čerpanie rozpočtu formou refundácie zo zdroja 11S1 je 27%
a zo zdroja 11S2 je 26,87%. Nízke čerpanie finančných prostriedkov je spôsobené mimoriadnou
náročnosťou verejných obstarávaní aplikačného programového vybavenia pre Dátové centrum pre
výskum a vývoj a následne ich implementáciou, ktorej dokončenie sa predpokladá až v roku 2013.
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým
informačným zdrojom NISPEZ
Upravený rozpočet 2012 bol plánovaný na základe rozpočtu projektu Národný informačný systém
podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom NISPEZ,
ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPVaV/NP/2008 zo dňa
15. 12. 2008. Čerpanie rozpočtu zo zdroja 11S1 je na 89,77% a zo zdroja 11S2 na 89,77% predstavuje
bežné výdavky určené na predfinancovanie elektronických zdrojov podľa platných zmlúv. Kapitálové
výdavky podľa zdrojov 11S1 - 61 379 €, 11S2 - 10 832 € predstavujú modernizáciu a aktualizáciu
zakúpeného softvéru. Bežné výdavky predstavujú predfinancovanie elektronických zdrojov podľa
platných zmlúv, refundáciu mzdových prostriedkov, propagáciu projektu a prevádzkové výdavky.
Bežné výdavky podľa zdrojov sú nasledovné: 11S1 - 3 333 313 EUR a 11S2 - 588 231 EUR.
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Upravený rozpočet 2012 bol plánovaný na základe rozpočtu projektu Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, ktorý je súčasťou Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku OPVaV/NP/3/2010 a OPVaV/NP/4/2010. Čerpanie rozpočtu
z uvedených zdrojov v nižšej ako plánovanej miere má príčiny jednak v omeškaní platieb za uznané
výdavky v rámci Žiadostí o platbu (aktuálne sú žiadosti preplácané s meškaním niekoľkých mesiacov)
a jednak sú príčiny nižšieho čerpania vo vyššej administratívnej a organizačnej náročnosti
plánovaných úloh, čím dochádza k posunom v realizácii úloh a následne k posunom v plánovanom
čerpaní rozpočtových položiek. Finalizácia niektorých verejných obstarávaní sa ukázala ako
mimoriadne náročná po odbornej stránke (Aktivita 2.1. - obstarávanie Integrovaného systému
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služieb, kde sme museli viac krát meniť filozofiu integrovania systémov v rámci ISS), alebo náročná po
administratívnej stránke (Aktivita 1.1 - obstarávanie Externých podporných služieb, kde sme
predlžovali administráciu vyhláseného VO až do roku 2013). V Aktivite 3.1 sa podaril realizovať menší
objem nákupu mediálneho priestoru a mediálnych produktov oproti plánu, vyššie objemy sa
predpokladajú v roku 2013.

Bežné výdavky
Schválený rozpočet pre organizáciu na bežné výdavky v programovej štruktúre 06K12 – Koordinácia
prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky predstavoval sumu 3 677 505 €. V priebehu
sledovaného obdobia bol upravený na 4 179 335 €.
Zostatok finančných prostriedkov na bežné výdavky z roku 2011 (zdroj 131B) predstavoval sumu
331 834 € a bol vyčerpaný do 31. 3. 2012, t. j. v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov najmä na mzdy za december 2011, odvody
do zdravotnej a sociálnej poisťovne a na úhradu dane z pridanej hodnoty za IV. štvrťrok 2011.
Čerpanie prostriedkov z rozpočtových zdrojov na bežné výdavky k 31. 12. 2012 predstavuje sumu
3 439 604 €, čo je 82,30 % čerpanie k upravenému rozpočtu, a čerpanie s mimorozpočtovými
prostriedkami predstavuje sumu 3 511 209 €, čo je 84,01 % čerpanie k upravenému rozpočtu.
Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bude určený na úhradu miezd a odvodov za mesiac
december 2012, režijných výdavkov za mesiac december a DPH za IV. štvrťrok 2012 uhradených
v mesiaci január 2013.
V rámci realizácie národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre
výskum a vývoj sú rozpočtované finančné prostriedky v programovej štruktúre 0AE0101 (zdroj 11S1,
11S2) v sume 48 537 €, čerpanie na bežných výdavkoch predstavuje 27 830 €, čo je 57,34 % z plánu. V
programovej štruktúre 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) v sume 39 723 €, čerpanie predstavuje 24 197 €,
čo je 60,92 %. Nižšie plnenie je spôsobené oneskorenými refundáciami podaných jednotlivých
Žiadostí o platbu (ŽoP).
Pre národné projekty NISPEZ a NITT SK sú rozpočtované finančné prostriedky v programovej
štruktúre 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) v sume 2 872 950 €, čerpanie predstavuje 2 356 737 €, čo je
82,03 % plnenie plánovaného čerpania a v programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) v sume
2 552 816 €, čerpanie predstavuje 2 020 838 €, čo je 79,16 % plnenie plánovaného čerpania
(spoločné vykazovanie z dôvodu rovnakého označenia programov a zdrojov). Nižšie plnenie je
spôsobené oneskorenými refundáciami podaných jednotlivých ŽoP.
Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Schválený rozpočet v kategórii ekonomickej klasifikácie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
a OOV v programovej štruktúre 06K12 - Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej
politiky predstavuje sumu 670 397 €. V priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 717 960 € .
Čerpanie k 31. 12. 2012 predstavuje 623 835 €, čo je 86,89 % plnenie k upravenému rozpočtu. Pri
realizácii výdavkov v tejto kategórii boli použité rozpočtové prostriedky (zdroj 111) vo výške 576 272
€ a mimorozpočtové prostriedky ( zdroj 45) vo výške 47 563 € a boli poskytnuté aj ako záloha na
refundácie zo ŠF EÚ. Nevyčerpane finančné prostriedky predstavuje mzdy za december 2012
a vyplatene v januári 2013.
Čerpanie mzdových prostriedkov v ďalších programových štruktúrach:
 Program 0AE0101 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 12 208 €,
 Program 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 12 208 €,
 Program 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 238 108 €,
 Program 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 201 265 €.
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Vyhodnotenie zamestnanosti
V CVTI SR je uplatňovaný systém odmeňovania podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Štruktúra rozboru zamestnanosti v programovej štruktúre 06K12 – Koordinácia prierezových aktivít
štátnej vednej a technickej politiky


Zamestnanci
 Priemerný evidenčný počet zamestnancov v CVTI SR na rok 2012 bol stanovený na 108,
v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na 115 skutočnosť bola 114 zamestnancov,
čo predstavuje plnenie na 99,13 %.

Objem mzdových prostriedkov (bez OOV) sumár za všetky programy podľa štatistického výkazu Škol
(MŠ SR) 2-04 - tabuľka č. 3b
 K 31.12. 2012 objem mzdových prostriedkov bez OVV predstavuje čiastku 1 182 383 € .


Priemerný plat
 Priemerný plat k 31.12.2012 zo všetkých zdrojov bol v CVTI SR 857 €. Nárast je dosiahnutý
nadčasovou prácou a najmä refundáciou mzdových nákladov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Ostatné platby za vykonanú prácu, ktoré nie sú financované z kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
Tabuľka č. 1 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohody o prácach
Počet osôb pracujúcich Počet hodín
vykonávaných mimo
na dohodu o prácach
odpracovaných osobami
pracovného pomeru za
vykonaných mimo
pracujúcimi na dohodu o
sledované obdobie
pracovného pomeru
prácach vykonávaných
(k 31.12. 2012)
mimo pracovného pomeru
Organizácia:
163
19 071
z toho vlastní zamestnanci
10
2 358
organizácie

Odmeny v eurách za
práce podľa dohôd
uzatvorených mimo
pracovného pomeru
180 076,00 €
28 296,00 €

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
V kategórii ekonomickej klasifikácie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní v
programovej štruktúre 06K12 - Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky
bol schválený rozpočet 234 304 €, v priebehu sledovaného obdobia bol upravený na sumu 255 755 €.
Čerpanie 31. 12. 2012 predstavuje 216 666 €, čo je 86,89 % plnenie k upravenému rozpočtu.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov predstavuje 194 215 € a mimorozpočtových prostriedkov 22 451
€. Nevyčerpane finančné prostriedky predstavuje poistené a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
za december 2012 a vyplatené v januári 2013.
Čerpanie výdavkov do poisťovní v ďalších programových štruktúrach:
 Program 0AE0101 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 4 200 €,
 Program 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 4 200 €,
 Program 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 82 502 €,
 Program 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 69 737 €.
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Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby
V kategórii ekonomickej klasifikácie 630 – Tovary a služby v programovej štruktúre 06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky v bol schválený rozpočet
2 762 804 € a upravený na 3 191 620 €. Čerpanie k 31.12. 2012 predstavuje 2 660 326 € čo je 83,35 %
upraveného rozpočtu, z rozpočtových prostriedkov predstavuje sumu 2 658 735 €
a mimorozpočtových prostriedkov v sume 1 591 €. Finančné prostriedky sú určené na úhradu
prevádzkových výdavkov organizácie( energie, ochrana budovy, upratovanie, údržbu a oprava
technického vybavenie organizácie ), nákup knižničného fondu, aktivít spojených s činnosťou
o Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, na prevádzku centrálnych
registrov - Centrálny register publikačnej činnosti, Centrálny register umeleckej činnosti, Centrálny
register záverečných prác, Antiplagiátorský systém, ako aj spolufinancovanie prevádzky Dátového
centra v Žiline a digitalizačného pracoviska na Lamačskej ceste v Bratislave a na ďalšie výdavky
spojené s realizáciou národných a nadnárodných projektov (preklenutie do doby refundácie zo
štrukturálnych fondov EÚ ak nepostačujú prostriedky zo zdroja 45). Nevyčerpane finančné
prostriedky v tejto kategórii budú vyplatené do 31.3. 2013.
Čerpanie výdavkov v ďalších programových štruktúrach je takéto:
 Program 0AE0101 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 11 421 €,
 Program 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 7 789 €,
 Program 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 2 036 127 €,
 Program 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 1 749 837 €.
Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery
V kategórii ekonomickej klasifikácie 640 – Bežné transfery v programovej štruktúre 06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky bol schválený rozpočet 10 000 €
upravený na 14 000 €. Čerpanie k 31. 12. 201 z rozpočtových zdrojov predstavuje 10 383 €, čo je
74,16 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sú určené na úhradu členských poplatkov za
členstvo v národných a medzinárodných knižničných a informačných spolkoch a na náhradu mzdy
počas práceneschopnosti zamestnancov a odchodné.

Kapitálové výdavky
Rozpočet organizácie na kapitálové výdavky v programovej štruktúre 06K12 – Koordinácia
prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky v priebehu sledovaného obdobia bol
upravený na 69 124 € - čerpanie z vlastných zdrojov, v priebehu roka bol čerpaný na projekty
a refundáciou boli vrátené finančné prostriedky zo ŠF EÚ.
Rozpočtové prostriedky z minulého roka (zdroj 131B) predstavujú sumu 352 000 € budú vyčerpané
v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v účinnom
znení na určený účel do dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku na ktorý boli
rozpočtované. Do 31.1.2 2012 boli vyčerpané vo výške 169 920 € na určený účel - propagáciu vedy,
techniky v spoločnosti.
V rámci realizácie národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre
výskum a vývoj boli rozpočtované kapitálové finančné prostriedky v programovej štruktúre 0AE0101
(zdroj 11S1, 11S2) v sume 1 513 469 € a v programovej štruktúre 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) v sume
1 000 531 €. Tieto boli použité na obstaranie výpočtovej techniky, softvéru, licencií a ich technického
zhodnotenia v zmysle schválenej zmluvy:
 Program 0AE0101 (zdroj 11S1, 11S2)- čerpanie vo výške 391 577 €,
 Program 0AE0102 (zdroj 11S1, 11S2) - čerpanie vo výške 258 451 €.
V rámci realizácie národného projektu NISPEZ a NITT SK sú rozpočtované kapitálové finančné
prostriedky v programovej štruktúre 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) v sume 522 125 €
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a v programovej štruktúre 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) v sume 465 473 €. Tieto boli použité na
obstaranie strojov prístrojov a zariadení , výpočtovej techniky, softvéru a licencií.
 Program 0AE0202 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 91 869 €,
 Program 0AE0204 (zdroj 11S1, 11S2) predstavuje čerpanie vo výške 89 823 €.
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Hodnotenie hospodárenia z hľadiska nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku
Výnosy
Organizácia dosiahla v sledovanom období k 31. 12. 2012 celkové výnosy vo výške 14 168 324 €, čo je
100,06 % plnenie k plánu výnosov:
• výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, projektu NISPEZ, NITT SK a projektu DC VaV
v zmysle novej metodiky účtovania predstavujú sumu 8 208 854 €,
• výnosy z použitia kapitálových transferov v sume 5 624 777 €,
• výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS v sume 10 621 €,
• výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo VS v sume 164 109 €,
• výnosy zo zúčtovania zákonných rezerv v sume 34 843 €,
• výnosy z predaja investičného majetku vo výške 1 564 €,
• ostatné výnosy v sume 6 909 €,
• vlastné výnosy predstavujú sumu 126 293 € - sú z činnosti Obchodnej kancelárie Úradu pre
publikácie EÚ, edičnej činnosti, reprografických prác, výpožičiek, prenájmu nebytových
priestorov a z refundácie nákladov za energie.

Náklady
Skutočné náklady k 31. 12. 2012 predstavujú sumu 13 695 948 €, čo je 99,67 % čerpanie
k upravenému plánu nákladov vo výške 13 741 225 €.
Čerpanie na všetkých položkách je ovplyvnené realizáciou aktivít pre národné projekty NISPEZ, NITT
SK a DC VaV, nadnárodných projektov FORT, SEE Science, SmartNet a CentralCommunity a projektu
APVV Schola Ludus online.
Plnenie v jednotlivých účtovných skupinách – (čerpanie na všetkých zdrojoch a programoch):
Účtovná skupina 50 – Spotrebované nákupy
Organizácia rozpočtovala na rok 2012 spotrebované nákupy vo výške 450 000 €, v priebehu
sledovaného obdobia boli upravené na 426 798 €.
Čerpanie k 31. 12. 2012 predstavuje 426 740 €, čo je 99,99 % vzhľadom na upravené náklady z toho:
 na spotrebný materiál (501) 190 546 €, čo je 99,97 % k upraveným nákladom – v tejto položke
boli hradené platby za materiál potrebný na zabezpečenie činnosti organizácie a doplňovanie
knižničného fondu,
 na energie (502) 236 194 €, čo je 100,00 % vzhľadom na upravené náklady – v tejto položke boli
uhrádzané zmluvné platby za energetické médiá (elektrická energia, plyn, voda) podľa reálnej
spotreby a fakturácie od dodávateľov.
Účtovná skupina 51 – Služby
Organizácia rozpočtovala na rok 2012 služby v čiastke 5 116 750 €, v priebehu sledovaného obdobia
boli upravené na 4 568 600 €
Čerpanie k 31. 12. 2012 predstavuje 4 520 533 €, čo je 98,95 % k upraveným nákladom z toho:
 náklady na opravu a udržiavanie (511) predstavujú sumu 365 408 €, čo je 99,84 % k upraveným
nákladom,
 na tuzemské a zahraničné cestovné (512) predstavujú sumu 35 735 €, čo je 99,84 %
k upraveným nákladom,
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 na reprezentáciu (513) predstavujú výšku 1 132 € čo je 98,45 % k plánovaným nákladom,
 na ostatné služby (518) - propagácia a reklama, nájomné, telekomunikácie, školenia, semináre,
tlačiarenské služby, prístupy k elektronickým informačným zdrojom, ochrana objektu
upratovanie predstavujú sumu 4 053 015 €, čo je 98,85 % k plánovaným nákladom.
Účtovná skupina 52 – Osobné náklady
Organizácia rozpočtovala na rok 2012 osobné náklady v celkovej v sume 1 646 000 €, v priebehu
sledovaného obdobia boli upravené na 1 840 600 €.
Čerpanie predstavuje sumu 1 839 287 €, čo je 99,93 % k upraveným nákladom.
V sledovanom období mzdové náklady ( 521) predstavujú sumu 1 362 459 €, čo je 99,99 %, z toho
čerpanie na mzdy je 1 182 383 € čo je 100 % a na dohody (OON) predstavujú výšku 180 076 €, čo je
99,99 % k plánovaným nákladom. Náklady na zákonné poistné (524) predstavujú výšku 410 975 €, čo
je 99, 75 % k upraveným nákladom, z toho na zdravotné poistenie 116 478 €, sociálne poistenie 294
497 €. Zákonné sociálne náklady (527) predstavujú výšku 65 853 €, čo je 99 78 % k plánovaným
nákladom. V tejto položke sú zahrnuté aj náklady na stravné, tvorba SF, odchodné a náhrada mzdy za
práceneschopnosť.
Účtovná skupina 53 – Dane a poplatky
Organizácia rozpočtovala na rok 2012 finančné prostriedky v celkovej čiastke 609 000 €, v priebehu
sledovaného obdobia boli upravené na 952 300 €. Čerpanie v tejto položke predstavuje 952 098 €, čo
je 99,988 % plnenie k plánovaným nákladom. Náklady v tejto položke predstavujú daň
z nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty (najmä § 69 ods. 3 – dodanie služby – elektronických
informačných databáz – ak je miesto dodania v tuzemsku ), súdne poplatky, členské poplatky za účasť
v knižničných združeniach, diaľničné známky, kolky a kupóny.
Účtovná skupina 54 – Ostatné náklady
Organizácia rozpočtovala na rok 2012 v tejto položke finančné prostriedky vo výške 36 200€,
v priebehu sledovaného obdobia boli upravené na 49 600 €. Čerpanie predstavuje 49 444 €, čo je
99,68 % plnenie k plánovaným nákladom. Tieto náklady predstavujú náklady za nezamestnávanie
občanov so zdravotným postihnutím, členské príspevky, vrátenie kurzových rozdielov v rámci
národných projektov, nezrovnalosti zistene pri kontrole národných projektov.
Účtovná skupina 55 – Odpisy a zákonné rezervy
Plán nákladov predstavujú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 5 530 000
a po úprave 5 829 500 €. Čerpanie predstavuje 5 834 090 €, čo je 100,08 % k upraveným nákladom.
Účtovná skupina 56 – Finančné náklady
Náklady v tejto položke boli rozpočtované na rok 2012 vo výške 33 000 €, po úprave 28 500 € .
Čerpanie predstavuje 28 430 €, čo je 99,75 % plnenie k nákladom. Náklady v tejto položke
predstavujú poistenie automobilov, majetku, poistenie ZPC, bankové poplatky, kurzové straty.

Hospodársky výsledok
Organizácia v hodnotenom období dosiahla celkové výnosy vo výške 14 168 324 €. Celkové náklady
CVTI SR boli vo výške 13 695 948 EUR. Hospodársky výsledok za sledované obdobie predstavuje zisk
vo výške 472 376 €, po zdanení 470 885 €. Zisk bude použitý na tvorbu rezervného fondu a úhrady
straty z minulých rokov, ktorá vznikla časovým rozlíšením nákladov a výnosov supportov
a predplatného databáz v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
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STORIN, spol. s r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava
tel.: 02/4464 0711, 4445 4217, 4445 4228, fax: 02/4445 4226
E-mail: storin@storin.sk, http://www.storin.sk

VÝBER Z DATABÁZY STORIN
Adresát: Centrum vedecko-technických informácií SR
Téma: CVTI SR
Informačné zdroje: Elektronické médiá, tlač a internet
Dátum uverejnenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

VÝBER Z DATABÁZY STORIN O CVTI SR V ROKU
2012
Počet informácií: 53
1/ 8. SÚ NAŠE ÚDAJE CHRÁNENÉ?
(23.01.2012; Televízna stanica TA 3; Správy; 10.00; 8,1 min.; R)
2/ 27. VEDECKÁ CUKRÁREŇ: PREČO NIEKTORÉ KRAJINY PROSPERUJÚ VIAC A INÉ MENEJ
(26.01.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobrý deň s Reginou; 11.45; 7 min.; BABINSKÁ
Mária)
3/ 26. AIESEC Symposium motivuje mladé talenty k podnikaniu
(03.02.2012; www.webnoviny.sk; Slovensko, s. -; SITA)
4/ 6. Centrálny register záverečných prác
(10.02.2012; Hospodárske noviny; č. 29, príloha Vysoké školy, s. 6,7; Noge Juraj)
5/ 9. VEDA: Biochemička K. Bíliková zo SAV bude prednášať o včelách a mede
(22.02.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
6/ 9. OD STOPY K PÁCHATEĽOVI
(27.02.2012; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.00; por. 28/29; TEHLÁROVÁ Katarína)
7/ 18. FORENZNÁ VEDA VO VEDECKEJ CUKRÁRNI
(02.03.2012; Rozhlasová stanica Slovensko; Dobrý deň, Slovensko; 10.44; 2,5 min.; Mária
BABINSKÁ)
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8/ 1. Za okopírovanú diplomovku vás môžu vylúčiť
(20.03.2012; www.korzar.sk; Košický korzár, s. -; POLEKOVÁ Elena)
9/ 38. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A DIZAJN - KRIŽOVATKA TALENTOV VŠVU - 2. ČASŤ
(17.03.2012; Rozhlasová stanica Regina; Magnet; 18.00; 20 min.; ŠAJDOVÁ Ľuba)
10/ 39. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A DIZAJN - KRIŽOVATKA TALENTOV VŠVU - 1. ČASŤ
(10.03.2012; Rozhlasová stanica Regina; Magnet; 18.00; 15 min.; ŠAJDOVÁ Ľuba)
11/ 12. ZAČAL SA TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
(26.03.2012; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 11/11; GAJDOŠÍKOVÁ
Zuzana, OTTOVÁ Katarína)
12/ 23. VEDECKÁ CUKRÁREŇ - PREČO NÁS OHROZUJÚ POVODNE
(22.03.2012; Rozhlasová stanica Regina; Téma z regiónu; 11.30; 6 min.; BABINSKÁ Mária)
13/. VEDECKÁ KAVIAREŇ CVTI: PREČO POTREBUJEME INFORMAČNÚ EKOLÓGIU?
(29.03.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 06.10; 3,5 min.; BABINSKÁ
Mária)
14/ 15. ČO BUDE S VEDOU
(31.03.2012; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 10.15; 7 min.; R)
15/1. "Dizajn fór?"
(05.04.2012; Hospodárske noviny; príloha reality, s. 10-11; KLESTINCOVÁ GABRIELA)
16/9. Veda v CENTRE
(11.04.2012; www.tvba.sk; 16:21, s. -; st)
17/5. Paralely Rudolfa Sikoru
(17.04.2012; Pravda; s. 36; oj)
18/ 6. V Bratislave bude prednášať Jiří Grygar z ČR, otvoria výstavu Rudolfa Sikoru
(16.04.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
19/ 14. V Bratislave bude prednášať Jiří Grygar z ČR, otvoria výstavu Rudolfa Sikoru
(16.04.2012; www.sme.sk; bratislava.sme.sk, s. -; TASR)
20/9. HOSŤOM VEDECKEJ KAVIARNE V CVTI BUDE ASTROFYZIK JIŘÍ GRYGAR
(17.04.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 07.20; 4 min.; BABINSKÁ
Mária)
21/ 8. VEDECKÁ KAVIAREŇ: ASTRONÓM A ASTROFYZIK JIŘÍ GRYGAR
(18.04.2012; Rozhlasová stanica Regina; Téma z regiónu; 11.30; 5 min.; BABINSKÁ Mária)
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22/ 10. GRYGAR STÁLE VO FORME
(18.04.2012; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 26/28; IGAZ Rado)
23/ 10. Centrum vedecko-technických informácií SR
(21.04.2012; Parlamentný kuriér; č. 203-204, s. 45; -)
24/11. Predpokladom úspešnej vedy sú kvalitné aktuálne informácie
(21.04.2012; Parlamentný kuriér; č. 203-204, s. 50-51; -)
25/ 11. Školy hovoria, že plagiátorov nenašli
(12.05.2012; Sme; s. 2; mm)
26/ 15. Rektor si na Bártovo štúdium nepamätá
(11.05.2012; www.sme.sk; 20.37, s. -; Mihaliková Mária, Burčík Matúš)
27/ 11. VEDECKÁ KAVIAREŇ: SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA
(23.05.2012; Rozhlasová stanica Regina; Magazín Rádia Regina; 09.35; 5 min.; BABINSKÁ
Mária)
28/28. SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA
(22.05.2012; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 13.10; 14 min.; R)
29/8. VEDECKÉ POZNATKY V PRAXI
(24.05.2012; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 14.20; 6 min.; R)
30/ 17. VEDECKÁ KAVIAREŇ: VLASTNOSTI MATERIÁLOV ŠITÉ NA MIERU
(31.05.2012; Rozhlasová stanica Regina; Rádiobudík; 06.10; 5 min.; BABINSKÁ Mária)
31/12. Slovenský národný korpus denne navštívi 40.000 záujemcov o slovenčinu
(07.06.2012; www.tasr.sk; s. -; TASR)
32/ 4. V Centre vedecko-technických informácií SR je dnes Súťaž inovatívnych myšlienok
(12.06.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
33/ 5. Víťazom Súťaže inovatívnych myšlienok v Centre VTI sa stal Tomáš Szemeš
(12.06.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
34/15. VÝSTAVA "JOZEF MURGAŠ - KOMUNIKÁCIA VČERA A DNES"
(13.06.2012; Rozhlasová stanica Slovensko; Dobrý deň, Slovensko; 10.50; 3 min.; BABINSKÁ
Mária)
35/12. CVTI: JOZEF MURGAŠ - KOMUNIKÁCIA VČERA A DNES
(20.06.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 07.20; 4 min.; BABINSKÁ
Mária)
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36/ 32. PONUKA CENTRA VEDECKOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE ŠTUDENTOV NA
ŠTÚDIUM A VEDECKÚ PRÁCU
(23.08.2012; Televízna stanica TA 3; Labyrint; 21.45; 15 min.; ŠTEFANOVIČOVÁ Barbara)
37/ 28. ČO JE CENTRÁLNY REGISTER?
(06.09.2012; Televízna stanica TA 3; Labyrint; 16.45; 15 min.; ŠTEFANOVIČOVÁ Barbara)
38/12. Najlepší mladí vedci z celého sveta sa stretnú v Bratislave
(20.09.2012; www.webnoviny.sk; s. -; SITA)
39/8. VEDECKÁ KAVIAREŇ: BIOTERAPEUTICKÉ METÓDY V PRAXI
(27.09.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 07.40; 4 min.; BABINSKÁ
Mária)
40/ 4. Slovenskí vedci zo SAV a UK získali na Taiwane päť ocenení
(03.10.2012; www.teraz.sk; s. -; TASR)
41/8. Slovenské vynálezy uspeli na prestížnom veľtrhu na Taiwane
(04.10.2012; www.euractiv.sk; s. -; -)
42/ 14. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ DATABÁZY, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
(24.10.2012; Televízna stanica STV 2; Fokus; 16.30; 25 min.; ŠEVČÍKOVÁ Zuzana)
43/ 31. Ústav ekológie lesa bude otvorený v utorok
(02.11.2012; www.sme.sk; Zvolen, s. -; Polák Peter)
44/ 11. Minister Dušan Čaplovič otvoril Týždeň vedy a techniky na Slovensku
(05.11.2012; www.ohlas.sk; s. -; Redakcia)
45/15. V rámci začínajúceho Týždňa vedy a techniky otvorí svoje brány 35 ústavov SAV
(05.11.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
46/ 16. VEDA: Začal sa Týždeň vedy a techniky 2012
(05.11.2012; www.prestavka.sk; s. -; TASR)
47/20. Mladí bádatelia si prevzali ceny Scientia Pro Futuro 2012
(09.11.2012; www.webnoviny.sk; s. -; SITA)
48/ 14. Hacking, hip hop, facebook, horor i bulvár - témy Týždňa vedy a techniky na FMK
(09.11.2012; www.medialne.sk; s. -; FMK UCM)
49/ 15. TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY
(09.11.2012; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.30; 30 min.; HARAJ Igor)
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50/13. CVTI SR hľadá dodávateľa zákazky v hodnote 6,6 mil. eur
(14.11.2012; www.openiazoch.sk; s. -; SITA)
51/11. Ocenenie a účasť MTF STU na výstavách
(26.11.2012; Trnavské noviny; č. 47, s. 10; marketingový článok)
52/ 7. VEDECKÁ KAVIAREŇ: MAYSKÉ KONCE SVETA
(29.11.2012; Rozhlasová stanica Regina; Dobré ráno s Reginou; 07.40; 4 min.; BABINSKÁ
Mária)
53/3. Čaplovič štedro hostil vedcov
(07.12.2012; Hospodárske noviny; s. 1, 2; Petková Zuzana)
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ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY ZAMESTNANCOV CVTI SR ZA ROK 2012
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno, priezvisko
Danica Zendulková
Gustáv Murín
Ján Turňa
Eva Kalužáková
Katarína Teplanová
Ján Turňa
Katarína Teplanová
Andrea Putalová
Ľubomír Bílský
Ján Turňa

Dátum konania

Miesto konania-štát

9.2.-12.2.2012
24.2.2012
29.2.2012
29.2.-4.3.2012
29.2.-4.3.2012
5.3.-8.3.2012
7.3.-9.3.2012
7.3.-9.3.2012
15.3.2012
27.3.2012

Veľká Británia,Bath
ČR, Praha
ČR, Praha
Grécko, Patras
Grécko, Patras
Slovinsko, Bled
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
ČR, Praha

11. Mária Harachová

16.4.-20.4. 2012

Nemecko, Mníchov

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

16.4.-20.4. 2013
20.4.2012
24.4.-25.4.2012
24.4.-25.4.2012
26.4.2012
8.5.-9.5. 2012
9.5-11.5.2012
9.5-11.5.2012
16.5.2012
16.5.2012
16.5.2012
16.5.2012
16.5.2012
16.5.-19.5.2012
16.5.-19.5.2012
21.5-23.5.2012
21.5.-24.5.2012
21.5.-24.5.2012
21.5.-24.5.2012

Nemecko, Mníchov
Rakúsko, Viedeň
ČR, Praha
ČR, Praha
Rakúsko, Viedeň
Poľsko, Varšava
Taliansko, Bologna
Taliansko, Bologna
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Taliansko, Rím
Taliansko, Rím
Belgicko, Brusel
ČR, Praha
ČR, Praha
ČR, Praha

Oľga Števková
Eliška Klimentová
Ján Turňa
Ľubomír Bilský
Ľubomír Bilský
Július Kravjar
Ján Turňa
Ľubomír Bilský
Mária Žitňanská
Marta Dušková
Ľudmila Hrčková
Adriana Shearman
Michal Sliacky
Ján Turňa
Ľubomír Bílský
Iveta Molnárová
Juraj Noge
Mária Žitňanská
Michal Sliacky

Účel ZPC
Zasadnutie rady /Board/ euroCris
Český rozhlas Leonardo - propagácia projektu NITT SK
Rokovanie s dodávateľmi podpory knižnično-informačných systémov
Konferencia, Správna rada, Koordinačná rada projektu SEE Science
Konferencia, Správna rada, Koordinačná rada projektu SEE Science
Konferencia Futures of Egovernance in Central Eastern Europe
SEE Science, Agent Workshop,Benchmarking ...
SEE Science, Agent Workshop,Benchmarking ...
Informačný semínár k začatiu realizácie projektu SmartNet
Rokovania so zastupcami firmy MULTIDATA, Praha
Seminár "Ako inerpretovať informácie obsiahnuté v rešeršných správach k písomných stanoviskám
EPU "
Seminár "Ako inerpretovať informácie obsiahnuté v rešeršných správach písomných stanoviskaám
EPU "
Návšteva UK Viedenskej univerzity a archívu
Workshop "Knowledge Transfer Study 2010-2012"
Workshop "Knowledge Transfer Study 2010-2012"
Stretnutie partnerov projektu SmartNet
Konferencia "The effective antiplagiarism police"
Stretnutie projektových partnerov a riadiaceho výboru projektu FORT
Stretnutie projektových partnerov a riadiaceho výboru projektu FORT
Pracovné stretnutie s firmou Thomson Reuters
Pracovné stretnutie s firmou Thomson Reuters
Pracovné stretnutie s firmou Thomson Reuters
Pracovné stretnutie s firmou Thomson Reuters
Pracovné stretnutie s firmou Thomson Reuters
Medzinárodná konferencia "Vedecké a technické inovácie" - MCVTI
Medzinárodná konferencia "Vedecké a technické inovácie" - MCVTI
Odborný vzdelávací seminár pre EDC
INFORUM 2012
INFORUM 2012
INFORUM 2012
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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.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Ľudmila Hrčková
Ľubomír Bílský
Stanislav Stuchlík
Ján Turňa
Mária Harachová
Oľga Števková
Ľubmír Kucka
Ľubomír Bílský
Ján Turňa
Juraj Noge
Danica Zendulková
Oleg Cvik
Gabriela Miklánková
Andrea Tejedyová
Andrea Putalová
Patrícia Stanová
Ján Turňa
Katarína Teplanová
Marián Zelenák
Július Kravjar
Ľubomír Bilský
Anna Janušová
Ľubomír Kucka
Ján Turňa
Danica Zendulková
Mária Harachová
Ľubomír Kucka
Terézia Mišovičová
Ľubomír Bilský
Ján Turňa
Zuzana Borgulová
Anna Janušová
Ján Turňa
Andrea Putalová

Dátum konania
21.5.-24.5.2012
23. 5.-24. 5. 2012
23. 5.-24. 5. 2012
23.5.-25.5. 2012
29.5.-2.6.2012
29.5.-2.6.2012
29.5.-2.6.2012
31.5.2012
6.6.-9.6.2012
6.6.-9.6.2012
6.6.-9.6.2012
6.6.-9.6.2012
14.6.2012
14.6.2012
15.6.2012
15.6.2012
26. 6-30. 6. 2012
3.7.-6.7.2012
5.7.2012
16.7.-19.7.2012
18.7.2012
18.7.2012
18.7.2012
26.8.-28.8.2012
8.9.-9.9.2012
9.9.-14.9.2012
9.9.-14.9.2012
11.9.-13.9.2012
18.9.-25.9.2012
18.9.-25.9.2012
3.10.-5.10.2012
3.10.-5.10.2012
3.10.-5.10.2012
17.10.-20.10.2012

Miesto konania-štát
ČR, Praha
ČR, Brno
ČR, Brno
ČR, Brno
Veľká Británia
Veľká Británia
Veľká Británia
Rakúsko
ČR, Praha
ČR, Praha
ČR, Praha
ČR, Praha
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Plzeň
ČR, Plzeň
Japonsko, Tokio
Budapešť, Maďarsko
Budapešť, Maďarsko
VB, Newcastle
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
ČR,Brno
Belgicko,Brusel
Viedeň, Rennweg
Viedeň, Rennweg
ČR, Pardubice
Taiwan, Taipei
Taiwan, Taipei
Taliansko, Miláno
Taliansko, Miláno
Taliansko, Miláno
Grécko, Thessaloniki

Účel ZPC
INFORUM 2012
BIOFORUM 2012
BIOFORUM 2012
BIOFORUM 2012
Konferencia PATLIB
Konferencia PATLIB
Konferencia PATLIB
Tlačová konferencia k projektu SmartNet
Konferencia SK CRIS
Konferencia SK CRIS
Konferencia SK CRIS
Konferencia SK CRIS
Akvizičný seminár
Akvizičný seminár
Centrum vedy v Plzni: Techmánia
Centrum vedy v Plzni: Techmánia
člen delegácie sprevádzajúcej prezidenta SR
Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy - JV Európa
Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy - JV Európa
5th International Plagiarism Conference
Podujatie Summer Academy 2012 v rámci projektu SmartNet
Podujatie Summer Academy 2012 v rámci projektu SmartNet
Podujatie Summer Academy 2012 v rámci projektu SmartNet
Biochemický zjazd
Zasadnutie rady euroCRIS
EPO: Nové úlohy pre PATLIB centrá ...
EPO: Nové úlohy pre PATLIB centrá ...
Knihovny současnosti 2012
Medz. veľtrh "Taipei International Invention Show"
Medz. veľtrh "Taipei International Invention Show"
Kick-off meeting-projekt Central Community
Kick-off meeting-projekt Central Community
Kick-off meeting-projekt Central Community
Vedecký festival
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Meno, priezvisko
Patrícia Stanová
Katarína Teplanová
Martin Smeja
Oľga Števková
Ľubomír Bilský
Anna Janušová
Marta Dušková
Miroslav Kubiš
Jaroslav Noskovič
Danica Zendulková
Ľubomír Bilský
Anna Janušová
Ľubomír Bilský
Anna Janušová
Zuzana Borgulová
Anna Janušová
Ľubomír Bilský
Ján Turňa
Miroslav Kubiš
Michal Sliacky
Mária Žitňanská
Marta Dušková
Ľudmila Hrčková
Mária Harachová
Ľubomír Kucka
Eliška Klimentová
Ľubomír Bilský
Anna Janušová
Agáta Fisterová
Patrícia Stanová

Dátum konania
17.10.-20.10.2012
17.10.-21.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
22.-23.10.2012
24.10.-27.10.2012
24.10.-27.10.2012
5.11.-8.11.2012
6.11.-8.11.2012
6.11.-8.11.2012
8.11.-9.11.2012
8.11.-9.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
24.11.-27.11.2012
24.11.-27.11.2012
27.11.-28.11.2012
27.11.-29.11.2012
27.11.-29.11.2012
27.11.-1.12.2012
27.11.-1.12.2012
27.11.-1.12.2012
27.11.-1.12.2012
4.12.2012
6.12.-7.12.2012
6.12.-7.12.2012
11.12.2012
11.12.2012

Miesto konania-štát
Grécko, Thessaloniki
Grécko, Thessaloniki
ČR, Brno
ČR, Brno
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
ČR, Praha
Francúzsko, Lyon
Francúzsko, Lyon
Španielsko. Madrid
Taliansko, Rimini
Taliansko, Rimini
Slovinsko, Maribor
Slovinsko, Maribor
Rakúsko, Viedeň
Rakúsko, Viedeň
Izrael,Ramat Gan
Izrael,Ramat Gan
ČR, Praha
ČR, Praha
ČR, Praha
Taliansko, Rím
Taliansko, Rím
Poľsko, Varšava
Poľsko, Varšava
ČR, Praha
Maďarsko, Debrecín
Maďarsko, Debrecín
ČR, Praha
ČR, Praha

Účel ZPC
Vedecký festival
Vedecký festival
Seminár "Rešerše v zahr. patent. databázach......"
Seminár "Rešerše v zahr. patent. databázach......"
Stretnutie v rámci projektu SmartNet
Stretnutie v rámci projektu SmartNet
Seminár NUSL
Konferencia medz.org.ASTP:Association of European Science and Technology Transfer
Konferencia medz.org.ASTP:Association of European Science and Technology Transfer
Zasadnutie euroCRIS v rámci projektu NISPEZ
Súťaž Inovatívnych myšlienok GREEN LIVING
Súťaž Inovatívnych myšlienok GREEN LIVING
Kick-off meeting-medz.projekt See Technology v rámci programu South East Europe
Kick-off meeting-medz.projekt See Technology v rámci programu South East Europe
Seminár-tréning projekt.a finanč.manaž. projektov v rámci programu Central EuropeERDF
Seminár-tréning projekt.a finanč.manaž. projektov v rámci programu Central EuropeERDF
EU-Israel Seminar on Technology Transfer
EU-Israel Seminar on Technology Transfer
Konferencia medz. Organizácie LES ČR
13.ročník konferencie: Archivy knihovny, muzea v digitálnom svete 2012 - AKM
13.ročník konferencie: Archivy knihovny, muzea v digitálnom svete 2012 - AKM
Konferencia GreyLiteratute 14
Konferencia GreyLiteratute 14
Spoločný seminár-kouching za účasti lektorov EPO v rámci pilotného projektu
Spoločný seminár-kouching za účasti lektorov EPO v rámci pilotného projektu
Seminár E-knihy 4 v Národní technické knihovny v Praze
Projektové stretnutie - FORT
Projektové stretnutie - FORT
Vrátenie výstavy, rokovanie o spolupráci
Vrátenie výstavy, rokovanie o spolupráci

