Špeciálne elektronické informačné zdroje
Vládne dokumenty
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica www.nrsr.sk/dk
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma
plných textov parlamentných dokumentov na internete. Sprístupňuje všetky
návrhy zákonov+dôvodové správy a uznesenia, stenografické správy, prejavy
poslancov a senátorov, výsledky hlasovania, uznesenia parlamentných orgánov
a ďalšie parlamentné dokumenty. Prístupná je na stránke Národnej rady SR.
Nájdeme v nej:
• všetky dokumenty prerokované v zákonodarných orgánoch ČR a SR od
roku 1993
• dokumenty spoločných zákonodarných orgánov ČSR z rokov 1918-1992
• dokumenty informujúce o činnosti českých a slovenských poslancov
v rôznych zákonodarných orgánoch (SNR, Ríšsky snem a Snem
kráľovstva českého) od r. 1848 do r. 1914.
Dohodu o podpísaní spoločnej Česko-slovenskej digitálnej parlamentnej
knižnice podpísali kancelárie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a Národnej
rady SR v dúni 2002 v Bratislave. Česko-slovenská parlamentná knižnica bola
sprevádzkovaná na internete v roku 2003 a na jej budovaní sa podieľali
parlamenty ČR i SR.
Parlamentné dokumenty spracované v Parlamente ČR:
• Stenografické správy z r. 1861, 1908-1911 (Zemský snem), výberovo po
súčasnosť
• Tlače: dokumenty prerokovávané na schôdzach Parlamentu od r. 1918,
návrhy zákonov, medzinárodné zmluvy, štátne rozpočtya, správy,
interpelácie, uznesenia výborov
• Pozvánky na schôdzu a návrhy programu schôdzí
• Uznesenia príslušnej komory Parlamentu
• Uznesenia Organizačného výboru Poslaneckej sněmovny 1993-1998
• Uznesenia Predsedníctva Českej národnej rady (1190-1992)
• Dokumenty výborov: pozvánky na schôdze výborov, zápisy z rokovania
výborov, uznesenia výborov, dokumenty podvýborov a komisií
• Legislatívny proces z hľadiska Poslanecekj snemovne.
Dokumenty spracované v Kancelárii NR SR:
• Parlamentné dokumenty prvej SNR (1848-1849)
• Parlamentné dokumenty r. 1914
• Parlamentné dokumenty druhej SNR (1918-1919)
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Parlamentné dokumenty Národného zhromaždenia ČSR (1929-1960
Parlamentné dokumenty SNR (1939-1940)
Stenografické správy Snemu Sovenskej republiky (1939-1945)
Stenografické správy SNP (1945-1968)
Parlamentné dokumenty Federálneho zhromaždenia ČSSR (1969-1986)
Stenografické správy a uznesenia SNR (1969-1989)
Stenografické správy a uznesenia SNR (189-1992)
Stenografické správy NR SR (1992-1994)
Dokumenty výborov, pozvánky na schôdze výborov, zápisy z rokovaní
výborov, uznesenia výborov
Stenografické správy Snemu kráľovstva českého (1895-1913)
Plénum NR SR, 3.časť prvého volebného obdobia (január 1997-1998)
II. Volebné obdobie (1998-2002)- návrhy zákonov, vládne návrhy,
pozvánky na schôdze parlamentu
III. Volebné obdobie (2002-2006)
IV. Volebné obdobie (od 2006)

Vyhľadávať možno podľa názvu dokumentu a obsahu dokumentu, pričom
vyhľadávanie možno upresniť na základe kritérií:
• Zákonodarný zbor
• Komora
• Volebné obdobie
• Typ schôdze
• Typ dokumentu
• Číslo dokumentu
• Časové vymedzenie (od – do)
Právne dokumenty
JASPI (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií)
http://jaspi.justice.gov.sk
JASPI je informačný systém Ministerstva spravodlivosti SR, ktorého cieľom je
umožniť občanom SR voľný prístup k najvýznamnejším právnym dokumentom
v štáte. Obsahuje:
• všeobecne záväzné právne predpisy
• novelizované znenia zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení
• súdne rozhodnutia a stanoviská súdov publikované v zbierke Súdnych
rozhodnutí Najvyššieho súdu SR
• súdne rozhodnutia, stanoviská a nálezy Najvyššieho súdu SR
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• vybrané súdne rozhodnutia krajských a okresných súdov
• údaje o znalcoch, súdnych tlmočníkoch a prekladatreľoch
Pri vyhľadávaní však treba zadať konkrétny pojem, preto pre rešeršné služby je
vhodnejší ASPI ako JASPI (hoci ASPI je licencovaný).
ASPI (Automatizovaný systém právnych informácií) www.iura.sk
ASPI (Automatizovaný systém právnych informácií) je najpoužívanejší právny
systém, ktorý poskytuje:
• 63 000 právnych predpisov od r. 1918 do súčasnosti
• Informácie o právnickej a ekonomickej literatúre (27 000 záznamov)
• Rozhodnutia súdov
• Vzory podaní
• Komentáre k zákonom
• Výber článkov z právnických a ekonomických časopisov
• Kompletnú legislatívu ČR
Obsahuje i doplnkové moduly:
• Predpisy EÚ a judikatúru ESD
• Vzory – vzory zmlúv, rozhodnutí, oznámení, žiadostí a záznamov
z rôznych oblastí práva
• MuniASPI – všeobecné záväzné nariadenia miest a obcí
• Kalkulačky – program pre výpočet úrokov, poplatkov, sadzieb, nákladov
a odmien advokátov, notárov a exekútorov
ASPI je aktualizovaný mesačne (v prípade potreby i týždenne) na DVD za
výhodných cenových podmienok.
Normy
Slovenské technické normy (STN)
Technická norma je predpis, ktorý stanovuje najvýhodnejšie riešenie opakujúcej
sa úlohy, ktorý je spracovaný, prerokovaný, schválený a vyhlásený podľa
predpisov o technickej normalizácii. Ústredným orgánom pre oblasť technickej
normalizácie na Slovensku je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
Jeho výkonnou zložkou je Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN).
V súčasnosti je na Slovensku asi 30 000 platných technických noriem.
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Normy nie sú záväzné, používajú sa dobrovoľne. Povinné sú len v určitých
oblastiach (napr. v oblasti bezpečnosti, elektroinštalácií, pri verejnom
obstarávaní, atď.). Čoraz viac sa používajú v súdnych sporoch.
Podľa rozsahu pôsobnosti sa normy delia na:
• Medzinárodné (ISO, IEC)
• Štátne – na Slovensku sú to STN
• Podnikové.
Ak sú národné normalizačné orgány členmi medzinárodných normalizačných
organizácií ISO a IEC, právo na využívanie medzinárodných noriem je
automaticky prenesené i na účel tvorby národnej normy. Platí to i pre Slovensko.
Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
SUTN sa zaoberá tvorbou, schvaľovaním a vydávaním STN a v oblasti noriem
poskytuje i množstvo služieb. Pre knižnice sú najdôležitejšie:
• Virtuálna predajňa, v ktorej si možno zakúpiť na základe aktuálneho
zoznamu STN v tlačenej podobe, na CD ROM, alebo v elektronickej
forme
• Rešeršné služby
• Vypracovanie vysvetlenia STN
Všetky služby SÚTN sú platené.
Normy sú v knižniciach vyhľadávaným typom dokumentu. Na základe zákona
č. 535/2003 z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 212/1997 z.z. o povinných
výtlačkoch, povinný výtlačok noriem dostávajú tieto knižnice:
a) Pri náklade nad 500 výtlačkov
• SNK – 2 ex.
• ŠVK Košice – 1 ex.
• Centrum VTI SR – 1 ex.
b) Pri náklade do 500 výtlačkov
• SNK – 2 ex.
• ŠVK Košice – 1 ex.
• ŠVK Banská Bystrica – 1 ex.
• Centrum VTI SR – 1 ex.
Z ustanovení SÚTN vyplýva, že ak nie je špecifikované inak, žiadna norma
ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná ani šírená
v akejkoľvek forme alebo prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky,
vrátane fotokópií a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného
národného alebo medzinárodného normalizačného úradu.
4

Normy v knižniciach teda nemožno požičiavať absenčne, ani ich rozmnožovať.
V SNK sa normy nachádzajú:
a) v Univerzálnej študovni (bežný rok vydania) – prístupné sú ihneď
b) v depozite SNK (ostatné roky) – prístupné sú na prezenčné štúdium do
univerzálnej študovne na základe objednávky v online katalógu SNK.
Najoptimálnejší spôsob objednávky normy:
• podľa názvu normy
• podľa signatúry, ktorou je číslo normy
Patenty
Patent je právny doklad, ktorý vydáva patentový úrad pôvodcovi patentu.
Potvrdzuje v ňom, že prihlásené riešenie technického problému je vynálezom
a súčasne vynálezcovi priznáva výlučné právo na využitie tohto vynálezu po
dobu platnosti patentu.
Patentová literatúra je súhrnným označením pre zverejnené dokumenty súvisiace
s prihlasovaním vynálezov a udeľovaním patentov.
Úrad priemyselného vlastníctva SR www.upv.sk
ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného
vlastníctva. Jeho webová stránka poskytuje voľný prístup k:
• patentovým informáciám v regiónoch
• portálom duševného vlastníctva
• databázam na internete
• informáciám o zahraničnom priemyselnom vlastníctve
• elektronickým časopisom
• linky na stránky partnerov v SR (Slovenská komora patentových
zástupcov, Slovenská advokátska komora, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Slovenská obchodná a priemyselná komora)
i v zahraničí (WIPO – Svetová organizácia duševného vlastníctva, EPO –
Európsky patentový úrad, OHIM – Úrad pre harmonizáciu vnútorného
trhu), atď.
Partnermi ÚPV SR sú i knižnice, ktoré pôsobia ako:
a) strediská patentových informácií – ich úlohou je poskytovať
používateľom:
• komplexné knižnično-informačné služby z oblasti patentových
a známkových informácií
• Rešeršné a metodické služby
• Poradenstvo pri vyhľadávaní informácií
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• Vyhotovovanie kópií patentových dokumentov
• Tlač záznamov z elektronickej formy a pod.
b) Kontaktné a informačné miesta ÚPV SR s úlohami:

• Informovať záujemcov o spôsoboch zabezpečenia ochrany ich tvorivej
a podnikateľskej činnosti a o celej problematike ochrany duševného
vlastníctva.

Knižnice plnia zároveň funkciu strediska patentových informácií i kontaktného
a informačného miesta ÚPV SR.
V SNK je toto pracovisko organizačne začlenené do Referátu referenčných
služieb.
Rada Európy www.radaeuropy.sk
Rada Európy je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je predovšetkým:
• Ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu
• Rozvoj európskej kultúrnej identitu a rozmanitosť
• Riešenie problémov ako diskriminácia menšín, xenofóbia,
neznášanlivosť, bioetika a klonovanie, terorizmus, obchodovanie
s ľuďmi, organizovaná kriminalita a korupcia, počítačová kriminalita,
násilie voči deťom, ai.
• Upevňovanie demokratickej stability v Európe podporovaním
politických, legislatívnych a ústavných reforiem.
Rada Európy vznikla v roku 1949 a jej členom je i Slovenská republika.
Jej orgánom na Slovensku je Informačná kancelária RE v Bratislave, ktorej
úlohou je rozširovať informácie o všetkých oblastiach činnosti Rady Európy.
Jej webová stránka poskytuje bezplatný prístup k plným textom:
• Databázy rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
• Tlačených správ RE (od roku 2000)
• Európskych dohovorov
• Modulu Európa pre deti a s deťmi
• Ďalším informáciám o RE (napr. Slovenská republika a Rada Európy,
Európsky súd pre ľudské práva – otázky a odpovede, ai.)
Zároveň umožňuje vstup do online katalógu Rady Európy.
Informačná kancelária RE má svoje pracoviská i v 10 knižniciach SR, ktoré
plnia funkciu Informačných miest RE. V SNK je toto pracovisko organizačne
začlenené do Referátu referenčných služieb.
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