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Dôležitosť rešerše v patentových databázach
Okrem zisťovania, či je vynález patentovateľný, rozsiahla rešerš v patentových databázach môže poskytnúť používa-
teľovi veľmi dôležité informácie o:

n aktivitách súčasnej a budúcej konkurencie v oblasti výskumu a vývoja;
n aktuálnych trendoch v danej oblasti techniky;
n licencovaných technológiách;
n potenciálnych dodávateľoch, obchodných partneroch alebo o centrách výskumu; 
n možných trhoch doma a v zahraničí;
n patentoch iných prihlasovateľov, čím sa ubezpečí, že nezasahuje do ich práv („voľnosť konania”);
n relevantných patentoch a technológiách, ktorých patentová ochrana už uplynula a stali sa verejne

dostupné;
n možných nových vývojových trendoch, smeroch založených na existujúcich technológiách.3

Patentové rešerše si môžu používatelia objednať pomocou elektronického formulára na webovej stránke CVTI SR:
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=733&lang=sk alebo e-mailom: patlib@cvtisr.sk. Počas doby realizácie pilotného
projektu je  poskytovanie týchto služieb bezplatné.

Poznámka redakcie: V tlačenej forme prinášame skrátenú verziu prekladu. Úplný text zverejníme v elektronickej      
verzii tohto čísla časopisu ITlib.

PhDr. Ľubomír Kucka PhDr. Mária Harachová
lubomir.kucka@cvtisr.sk maria.harachova@cvtisr.sk

odbor transferu technológií                            odbor transferu technológií

3 http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/inventing_future_sk.pdf – s. 18.

Semináre, kurzy, vzdelávacie podujatia
a rôzne iné aktivity pre širokú odbornú verejnosť
aj pre zamestnancov CVTI SR

Úsek knižnično-informačnej činnosti CVTI SR pravidelne organizuje celý rad seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít
pre knižničných a informačných pracovníkov, pre širokú odbornú verejnosť, vedeckých pracovníkov, študentov a dok-
torandov vysokých škôl. Organizácia seminárov má v CVTI SR dlhú tradíciu, počínajúcu rokom 1960. Obsahovo sú se-
mináre zamerané na aktuálne témy knižnično-informačnej oblasti, propagáciu databáz projektu NISPEZ, ako aj ostat-
ných elektronických informačných zdrojov (EIZ) v CVTI SR. Veľmi sa osvedčili semináre pre zamestnancov CVTI SR,
na ktorých sa prezentujú dosiahnuté výsledky svojej práce, výsledky prebiehajúcich projektov i skúsenosti z pracovných
ciest. V rámci rekvalifikácie knižničných pracovníkov uskutočňujeme už vyše 20 rokov kurz Knihovníckeho odborného
minima, ktorý je určený všetkým záujemcom, ktorí si chcú doplniť odborné knihovnícke vzdelanie. Ďalšou aktivitou
nášho úseku je zabezpečovanie  praxe študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK a Strednej odbornej
školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave a exkurzie pre všetkých záujemcov, najmä však pre študentov
stredných a vysokých škôl.

Odborné podujatia národného projektu NISZPEZ

Odborné podujatia národného projektu NISPEZ sú v CVTI SR pravidelne organizované v záujme efektívneho využívania
sprístupňovaného vedeckého obsahu. V rámci odborných podujatí  sú to najmä:

pracovné semináre s praktickými ukážkami práce, vyhľadávanie a tréningy s jednotlivými databázami,
ktoré sú organizované raz týždenne vždy doobeda a raz mesačne aj v podvečerných hodinách. Okrem toho
tvoria doplnok iných seminárov venovaných databázam národného projektu NISPEZ aj ostatným databázam
EIZ v portfóliu CVTI SR;
informačné semináre o novinkách a trendoch v oblasti rozvoja EIZ, ktoré zabezpečujú priamo producenti,
alebo dodávatelia jednotlivých EIZ;
výročné odborné podujatia – stretnutie vedeckovýskumnej komunity, projektového tímu a dodávateľov EIZ.
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Odborné semináre na aktuálne témy knižničnej a informačnej oblasti

Tieto semináre sú obsahovo zamerané na aktuálne témy knižničnej a informačnej oblasti a na predstavenie databázo-
vých kolekcií CVTI SR. Uvedené semináre rozširujú a prehlbujú poznatky a skúsenosti tak knižničných a informačných
pracovníkov, ako aj vedeckej komunity, študentov a doktorandov vysokých škôl. 

Informačné semináre pre pracovníkov CVTI SR a odbornú verejnosť

Pondelky v CVTI SR sú tradične venované informačným seminárom, primárne  určeným pre pracovníkov CVTI SR, na
ktorých sa vzájomne informujú o absolvovaných pracovných cestách, dosiahnutých výsledkoch jednotlivých oddelení,
prebiehajúcich projektoch a prínosoch z  odborných seminárov a konferencií. Termín je zvolený s ohľadom na pre-
vádzkový čas knižnice  tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetci pracovníci CVTI SR s ohľadom na ich pracovné zaradenie
v službách poskytovaných verejnosti. Na semináre, ktoré majú širší dosah, radi prizývame aj širokú odbornú  verejnosť.

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania:
Knihovnícke odborné minimum

Tento kurz poskytuje základnú orientáciu v odbore knihovníctva už vyše 20 rokov, neustále sa inovuje a záujem o kurz
vysoko prevyšuje kapacitné možnosti CVTI SR. 
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je určený pre absolventov vysokých, prí-
padne stredných škôl neknihovníckeho zamerania,  ktorí pracujú, prípadne by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach
a informačných centrách a nemajú požadované vzdelanie. Absolventi, ktorí ukončia ucelený vzdelávací program vrátane
skúšky,  získajú o jeho ukončení osvedčenie s platnosťou pre Slovenskú republiku.
Kurz vedie kvalitný odborný tím, ktorý tvoria vedúci a kvalifikovaní odborní pracovníci CVTI SR, vedúci pracovníci rôz-
nych typov knižníc a pracovníci KKIV FiF UK. 

Týždeň slovenských knižníc (TSK)

Posledný marcový týždeň sa už tradične na celom Slovensku nesie v znamení Týždňa slovenských knižníc. Počas
Týždňa CVTI SR organizuje celý rad podujatí vrátane prednášok, prezentácií, seminárov a výstav.  Vrcholným podujatím
TSK v CVTI SR je už 3. ročník podujatia, ktoré nesie netradičný názov Večer s e-zdrojmi CVTI SR, ktorý má napriek
netradičnému času pomerne vysokú návštevnosť. 
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Počas celého TSK sa môžu zaregistrovať noví používatelia našej knižnice zdarma. Zároveň sú odpustené  sankčné
poplatky z omeškania všetkým používateľom, ktorí vrátia upomínané knihy  v termíne Týždňa slovenských knižníc. 

Odborná prax študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy filozofickej fakulty uK
a Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave

CVTI SR organizuje prax pre študentov Strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave 
a Katedry knižničnej a informačnej vedy UK Bratislava na základe žiadosti uvedených škôl.  Prax študentov stredných
škôl aj študentov vysokých škôl trvá asi 3 týždne. Cieľom praxe je nadobudnutie základných poznatkov o knižnici
(funkcie, charakter, história, organizačný poriadok) a oboznámenie sa s činnosťou jej jednotlivých organizačných 
a odborných útvarov,  priebehom technologických procesov a odborných postupov pri spracovaní dokumentov.

Exkurzie pre študentov stredných a vysokých škôl a ostatných záujemcov

Úsek knižnično-informačnej činnosti v rámci propagácie svojich služieb zabezpečuje pre študentov stredných a vysokých
škôl a ostatných záujemcov exkurzie, na ktorých sa účastníci oboznámia so službami knižnice a prístupu k fondom a EIZ.

Budeme radi, keď  Vás náš prehľad zaujme a motivuje Vás k účasti
na našich vzdelávacích akciách. Tešíme sa na Vašu účasť.

PhDr. Mária Žitňanská Mgr. Mária Vajgelová
maria.zitnanska@cvtisr.sk        maria.vajgelova@cvtisr.sk

úsek knižnično-informačnej činnosti     úsek knižnično-informačnej činnosti

Digitalizačné pracovisko CVTI SR

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister
školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre ve-
decko-technických informácií SR (CVTI SR) pracovisko na
digitalizáciu obsahu kníh, tlačovín a dokumentov pre slo-
venskú vedu. Toto pracovisko bolo vybudované vďaka fi-
nančnej podpore Európskej únie, konkrétne Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci realizácie národného
projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj − Dátové
centrum pre výskum a vývoj“. 

Ide o moderné pracovisko na digitalizáciu a následné
spracovanie a sprístupnenie dokumentov pre vedeckú
komunitu, ktoré umožňuje efektívne uspokojiť požia-
davky na digitalizáciu objektov rôzneho typu, či už sú to
knihy, časopisy alebo napríklad mapy nachádzajúce sa
vo fondoch  Slovenskej akadémie vied. V digitalizačnom
pracovisku sa nachádzajú skenery s dostatočným výko-
nom na digitalizáciu  nasledujúcich typov dokumentov: 

v papierovej podobe pomocou automatického podá-•
vača (všetky dokumenty, ktoré je možné rozviazať na
voľné listy),

zviazané dokumenty na plochých lôžkach (napr. doku-•
menty viazané a pečatené, dokumenty s hrúbkou nie-
koľkých mm a pod.),

veľkoformátové dokumenty (veľkoplošné dokumenty•
do rozmerov A0),

knihy (dokumenty viazané knižnou väzbou),•

mikrofilmy (dokumenty už nasnímané na mikrofil-•
moch).

Zoskenované dokumenty je možné previesť konverziou
OCR s možnosťou kontroly kvality do editovateľných for-
mátov a ďalej upravovať a systematicky ukladať s mož-
nosťou plnotextového vyhľadávania. Toto pracovisko je
unikátne najmä pre svoju univerzálnosť, ale aj výkonom
sa radí na Slovensku k významných pracoviskám  tohto
druhu. Postupne sa uvádza do prevádzky viacero špičko-
vých zariadení, z nich je finančne najnáročnejší aj výko-
nom najpozoruhodnejší poloautomatický knižný skener
(inak nazývaný aj knižný robot), ktorý umožňuje rýchle
a pohodlné  spracovanie kníh bez nutnosti porušenia ich
väzby. O výkone zariadenia si možno urobiť predstavu
podľa toho, že oskenovanie osemstostránkovej knihy ne-
zaberie viac ako 60 minút. 
Okrem tohto robustného zariadenia zo  Švajčiarska  (váži
vyše jednej tony) má digitalizačné pracovisko k dispozícii
mikrofilmový skener, dva veľkoplošné skenery typu plot-
ter  (akceptuje dokumenty do šírky 2A0), 2 výkonné ske-
nery na jednotlivé listy a 3 produkčné skenery s plochým
lôžkom. Digitalizačné pracovisko v CVTI SR v  Bratislave
bude digitalizovať obsah a ďalej s ním pracovať tak, aby
sa dosiahol konečný cieľ – často unikátny obsah uložiť,
archivovať, no najmä sprístupniť vedeckej komunite. Pri
týchto činnostiach sa počíta najmä s využitím kapacít 
a možností Dátového centra pre výskum a vývoj na Ži-
linskej univerzite v Žiline (viac o projekte Dátové centrum
pre výskum a vývoj v rubrike PROJEKTY na strane 31)
budovaného v rámci tohto istého projektu. Pripravené
výstupy z digitalizačného pracoviska sa po sieti dostanú
prakticky okamžite do Dátového centra pre výskum 


