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Factiva, ktorá vznikla vďaka partnerstvu spoločností Reuters a Dow Jones, je unikátny 
informačný zdroj, sprístupňujúci kľúčové informácie predovšetkým z oblasti 
obchodu a ekonomiky.  
 

www.factiva.com  obsahuje nasledujúce zdroje 
 

� viac ako 10 000 zdrojov v 22 jazykoch zo 159 krajín  

� vyše 370 priebežne aktualizovaných spravodajských zdrojov (newswires), vrátane 
výhradnej kombinácie zdrojov od Dow Jones, Reuters a The Associated Press. 
Celkom viac ako 500 spravodajstiev, vrátane Asia Pulse, VWD, Agence France 
Presse, Agencia EFE atď.  

� aktuálny denný obsah novín The Wall Street Journal, The New York Times, 
Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times, Les Echos, South China 
Morning Post, Australian Financial Review, Sydney Morning Herald, Straits Times, 
Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times a lokálnych novín 
zo všetkých kútov sveta (vyše 2.100 novín) 

� prepisy kľúčových televíznych a rozhlasových správ od BBC, ABC, CBS, NBC, Fox, 
CNN, NPR a pod.  

� všeobecné a odborné periodiká ako The Economist, Forbes, Fortune, Time, 
Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The 
Bulletin, Far Eastern Economic Review atď. (vyše 3.500 titulov) 

� fotografie a vyobrazenia od Reuters a Knight-Ridder, firemné správy, historické údaje 
o trhoch, odkazy na www zdroje a pod.  

 
Do odborných elektronických databáz 

sa môžete pripojiť priamo cez IP adresy zo všetkých PC na SvF STU 

cez 

http://www.svf.stuba.sk/kic 

alebo prostredníctvom 

http://www.infozdroje.sk 

 
V prípade potreby konzultácie nás kontaktujte: 

Ing. Silvia Stasselová, vedúca KIC, kl. 494, stassel@svf.stuba.sk 

Mgr. Ľudovít Zupko, úsek el.inf.zdrojov a databáz KIC, kl. 576, zupko@svf.stuba.sk 

Margita Holúbeková, úsek el.inf.zdrojov a databáz KIC, kl. 577, holubekova@svf.stuba.sk 
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Centrum vedecko-technických informácií SR  
http://www.cvtisr.sk/ 

 

vyvinulo navigačný nástroj 
 

     
 

� umožňuje efektívny prístup do najdôležitejších bezplatných elektronických 
zdrojov internetu pre vybrané oblasti vedy a techniky  

� mapuje plnotextové i bibliografické databázy, elektronické archívy, inštitucionálne 
repozitáre, špecializované vyhľadávacie nástroje a portály 

� v rámci plnotextových elektronických dokumentov sa sústreďuje na dizertačné práce, 
preprinty, časopisecké články, e-knihy, konferenčné materiály, technické správy, 
štatistiky, encyklopédie, príručky, výkladové slovníky, patentovú a normalizačnú 
literatúru 

� navigátor je budovaný v katalógovej podobe s anotáciami jednotlivých e-zdrojov a 
pod.  

� vyhľadávanie je možné podľa názvu, tematickej skupiny, typu e-zdroja, jazyka a 
kľúčových slov  

 
 

   

 

Vstup do zahraničných odborných databáz 

 na Stavebnej fakulte STU 

www.svf.stuba.sk/kic 

www.stuba.sk  – Virtuálna knižnica 

www.infozdroje.sk 


