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Vzdialený prístup k elektronickým
informačným zdrojom CVTI SR

Vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej e-zdroje) je služba, ktorá umožňuje registrovaným po-
užívateľom CVTI SR ich využívanie nezávisle od prítomnosti v priestoroch CVTI SR, napr. zo zamestnania, z domova,
internetovej kaviarne a pod. – teda z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet.

Tento spôsob prístupu k e-zdrojom používatelia vo všeobecnosti oceňujú a čoraz viac knižníc už aj na Slovensku ho
ponúka svojim registrovaným používateľom.  

CVTI SR poskytuje tento typ služby od roku 2007. Zásluhou projektu Národný informačný systém podpory výskumu
a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (ďalej NISPEZ) významne vzrástla ponuka li-
cencovaných e-zdrojov pre registrovaných používateľov CVTI SR. Každý riadne registrovaný používateľ CVTI SR (ro-
zumie sa registrovaný pri osobnej návšteve v CVTI SR) má automaticky dostupný aj vzdialený prístup k e-zdrojom. V
roku 2009 prijalo CVTI SR ústretové rozhodnutie voči záujemcom o prístup k licencovaným e-zdrojom – umožnilo aj
registráciu na diaľku bez potreby osobnej návštevy v CVTI SR. Takto registrovaný používateľ nemá možnosť využívať
výpožičné služby, ale kedykoľvek si môže registráciu dokončiť pri osobnej návšteve na registračnom pracovisku a potom
využívať aj výpožičné a všetky ostatné služby CVTI SR, viazané na registráciu používateľa.

V súčasnosti tvoria tzv. „vzdialení používatelia“ 13 % z celkového počtu aktívnych používateľov CVTI SR. Samozrejme,
e-zdroje využíva aj väčšina ostatných riadne registrovaných používateľov, najmä študentov magisterského a dokto-
randského štúdia na vysokých školách. Záujem odbornej verejnosti o registráciu na vzdialený prístup k e-zdrojom 
v CVTI SR z roka na rok narastá. Rovnako možno konštatovať výrazný nárast vstupov do e-zdrojov prostredníctvom
vzdialeného prístupu k nim, čo ukazuje aj nasledujúci graf: 

Medzi registrovanými „vzdialenými
používateľmi“ sú vedeckí a pedago-
gickí zamestnanci vysokých škôl,
študenti najmä magisterského a dok-
torandského štúdia, ale aj odborníci
z praxe, ktorí potrebujú najnovšie
odborné a vedecké informácie pre
svoju prácu, napr. lekári. Z celko-
vého počtu registrovaných vzdiale-
ných používateľov vyše 27 % uvádza
dosiahnutú vedeckú hodnosť. Regi-
stráciu na diaľku využívajú záujem-
covia z celého Slovenska, no najviac
ich je z Bratislavy. 

CVTI SR je verejnou špecializovanou
vedeckou knižnicou, jej používate-
ľom môže byť každý občan SR nad
15 rokov veku, ktorý vyplní pri-
hlášku, zaviaže sa dodržiavať kniž-
ničný a výpožičný poriadok CVTI SR
a uhradí registračný poplatok. Aj pub-
likovaním tohto príspevku chceme
vyzvať knižnice na Slovensku k zapo-

jeniu sa do propagovania ponuky licencovaných e-zdrojov z projektu NISPEZ medzi svojimi návštevníkmi a používa-
teľmi, ako aj možnosti ich registrácie na diaľku v CVTI SR. 

Spôsob registrácie je pre záujemcu jednoduchý: vyplní, podpíše a odošle elektronickou alebo bežnou poštou prihlášku,
ktorá je vystavená na webovej stránke CVTI SR. Uhradí registračný poplatok na účet CVTI SR bezhotovostným prevo-
dom alebo poštovou poukážkou. Ak záujemca pošle prihlášku elektronicky a súčasne uhradí registračný poplatok ban-
kovým prevodom, prebehne registrácia spravidla do 48 hodín. 

Prihláška a pokyny na registráciu sú uvedené na webovej adrese www.cvtisr.sk, linka „registrácia na vzdialený prístup
do EIZ“ na http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=614&lang=sk. Registračný poplatok je v súčasnosti 1,65 €
na 365 dní. Súčasne so zaslaním prihlášky na vzdialený prístup do EIZ sa používateľ zaväzuje dodržiavať licenčné pod-
mienky producentov EIZ. Ide hlavne o dodržiavanie nasledujúcich zásad: 
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o získané dáta je povolené využívať výhradne na výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba na osobnú  
potrebu používateľa,

o nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ alebo ich podstatné časti, a najmä kopírovať celé čísla 
e-periodík,

o získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, 
distribuovať, alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

Záujemcom o prístup do e-zdrojov dávame do pozornosti  aj webovú stránku projektu NISPEZ (http://nispez.cvtisr.sk/),
ako aj informačný a propagačný leták o e-zdrojoch, ktorý je dostupný z  www.cvtisr.sk zo záložky „dokumenty na
stiahnutie“ (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=890).

Uvedené a mnohé ďalšie informácie o vzdialenom prístupe k e-zdrojom CVTI SR nájdete na webovej stránke
www.cvtisr.sk.

Mgr. Terézia Mišovičová
terezia.misovicova@cvtisr.sk

odbor knižnično-informačných služieb

Nové akvizície pre používateľov CVTI SR
v oblasti EIZ a printových publikácií 

Už niekoľko rokov sa CVTI SR snaží pre svojich používateľov zabezpečovať kvalitné odborné domáce aj zahraničné 
e-zdroje, ktoré sú sprístupňované či už priamo v študovniach alebo cez vzdialený prístup pre registrovaných používa-
teľov. Jednoduchý a pohodlný prístup k odborným infor-
máciám z rôznych oblastí je v dnešnej dobe nevyhnutnou
súčasťou štúdia, výskumu, tvorby odborných prác či
vzdelávania sa v rámci odboru. Popri plných textoch ve-
deckých článkov z časopisov, zborníkov či e-kníh sú prí-
stupné aj abstrakty či citácie.

Z pridelených finančných prostriedkov rozpočtu CVTI SR
i z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci pro-
jektu NITT SK pripravilo pre svojich používateľov aj na rok
2012 novinky v podobe prístupu do odborných plnotex-
tových databáz monografií a periodík.

Zatiaľ ako jediná vedecká knižnica na Slovensku ponúka
svojim čitateľom prístup do databázy Emerald (obr. č. 1),
ktorá obsahuje hodnotné plnotextové články časopisov
zameraných na strojárstvo, manažment, ekonomiku, so-
ciálne vedy a knižnično-informačnú vedu. Z viac ako 200
titulov periodík si určite každý vyberie a nájde informáciu
potrebnú ku svojmu štúdiu či výskumu.                                                               

Obr. č. 1 Databáza EMERALD

Zaujímavým a cenným prínosom pre používateľov je prístup do databázy IGI Global (obr. č. 2), ktorá ponúka 57 naj-
novších plnotextových odborných e-monografií z oblasti bioinformatiky, výpočtovej techniky, umelej inteligencie, che-

mického inžinierstva či knižničnej vedy.
Databázu IGI Global má CVTI SR zatiaľ ako
jediná vedecká knižnica na Slovensku. 
Odborné e-knihy z tejto databázy boli za-
kúpené v rámci projektu Národná infra-
štruktúra pre podporu transferu technológií
na Slovensku – NITT SK.

Obr. č. 2 Databáza IGI GLOBAL


