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Podporujeme výskumné aktivity 
na Slovensku / Projekt je 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  
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priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR 

Špecializovaná vedecká knižnica 

Národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a 
vzdelávanie 

 

Hlavné aktivity v oblasti podpora vedy a techniky 

 knižnično-informačné služby 

 budovanie a prevádzka komplexných informačných systémov pre výskum 
a vývoj 

 informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a podpora hodnotenia vedy 
na Slovensku 

 sieť Národných kontaktných bodov pre HORIZONT 2020 

 Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli 

 implementácia národných a medzinárodných  
projektov na podporu výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania 
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Implementácia  projektov 
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 národné projekty spolufinancované z ERDF z 
Operačného programu Výskum a vývoj (6) 
 

 národné projekty spolufinancované z ESF z 
Operačného programu Vzdelávanie (2) 
 

 medzinárodné projekty zamerané na podporu 
výskumu, inovácií a technologického rozvoja (6) 
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Výzvy súčasnosti pre vedecké knižnice 
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VÝZVY 

 Vzdialený prístup – elektronizácia, informatizácia a  internetizácia 

 Zavádzanie nového typu služieb 
 

 Zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie výstupov výskumno-
vývojovej činnosti nielen v podobe publikácií, ale i vo forme 
samotných výskumných dát, tzv. research data 

 
 

RIEŠENIE 

 Informačný systém a komunikačná infraštruktúra tvoria platformu, 
cez ktorú používatelia komunikujú a spolupracujú so špecializovaným 
softvérom ako so službou, prostredníctvom ktorej riešia svoje úlohy, 
vyhľadávajú informácie a získavajú znalosti  
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CVTI SR ako vedecká knižnica v transformácii 
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 Mení sa z tradičnej knižnice na otvorený študijný 

priestor - miesto osobnej i online spolupráce, či 
elektronickú vedecko-výskumnú dielňu disponujúcu 
najnovšími technológiami 
 

 Ponúka virtuálny priestor naplnený nielen mohutným 
indexom, ale aj bohatým multimediálnym obsahom 
 

 Jej potenciál je práve rozvoj v oblasti elektronických služieb 
zastrešovaných ISS CVTI SR 
 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://alzlive.com/elder-care/routines/technology-library-helps-maintain-daily-routine/&ei=N28uVYGgNsHaPdaYgKAO&bvm=bv.90790515,d.d2s&psig=AFQjCNFm6YH_Bvt07My6jInVFFYziwr7sg&ust=1429192852909139


Vybrané národné projekty CVTI SR 
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 Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom 
(NISPEZ)  nispez.cvtisr.sk  
 

 Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre 
výskum a vývoj  dc.cvtisr.sk  
 

 Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 
Slovensku – NITT SK     nitt.cvtisr.sk / nptt.sk  

Výstupy projektov generujú synergický  
efekt v podobe  nového typu knižnično-
informačných služieb 
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ISS CVTI SR 
Integrovaný systém služieb 
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 Sústava informačných systémov, softvérových aplikácií, 
portálov, veľkých výpočtových a dátových kapacít s cieľom ich 
hladkého sprístupnenia čo najširšiemu spektru používateľov 
z vedeckej komunity, ktorí sú vo väčšine prípadov zároveň aj 
používateľmi našej vedeckej knižnice 
 

 Z používateľského pohľadu je to spoločné miesto, kde je 
infraštruktúra obohatená o systém služieb prebiehajúcich na 
tejto infraštruktúre, alebo za jej podpory  
 

 Jednotné komunikačné rozhranie je kľúčovým komponentom 
integrovaného systému služieb, cez ktorý pristupujú používatelia ISS 
CVTI SR k jednotlivým službám umiestneným v systéme 

ISS.CVTISR.SK 
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Služby ISS CVTI SR 
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a projekty, ktoré ich podporujú 

• a 
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Architektonické vrstvy ISS  
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servisne orientovaná infraštruktúra 
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Jednotné komunikačné rozhranie 
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prístupový portál 

Portál obsahuje 

 registráciu a správu 
kont používateľov 

 výber a prezentáciu 
služieb 

 dokumentáciu  
k službám 

 podporu 
používateľov 
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Budú vedecké knižnice „požičiavať“ bity? 
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príklad knižničnej služby nového typu 

MATLAB 

 MATLAB je aplikácia (s vlastným programovacím jazykom) špecializujúci 
sa na vedecko-technické numerické výpočty, modelovanie, návrhy 
algoritmov, počítačových simulácií, analýzu a prezentáciu údajov, 
merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných 
systémov 

 softvérová služba vedcom, študentom  
a odbornej verejnosti pre vedecké  
a výskumno-vývojové účely  

 prístupná cez portál  
ISS CVTI SR 

Narastajúci záujem o službu MATLAB cez ISS CVTI SR 
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MATLAB a vedecká knižnica 
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V  súvislosti s poskytovaním služby MATLAB vedecká knižnica zabezpečuje:  

 formou výpožičiek ponúka zo svojho knižničného fondu vyše 100 
tlačených publikácií o systéme MATLAB 
 

 registrovaným používateľom CVTI SR umožňuje prístup k aplikácii 
MATLAB v režime 24/7 priamo zo študovne, pracoviska alebo  
z pohodlia domova formou vzdialeného prístupu 
 

 organizuje pracovné a informačné semináre o MATLABe 
obdobne ako podujatia v súvislosti s využívaním elektronických 
informačných zdrojov 
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CVTI SR 
Lamačská cesta 8/A 

811 04 Bratislava, Slovakia 

 
Tel:  +421 2 69253 102 

Fax: +421 2 69253 180 

E-mail:   cvti@cvtisr.sk  

www.cvtisr.sk  

Kontakt 


