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O portáli          

 

scientia.sk  - vyhľadávací portál pre vedu a výskum  
 

 účelom portálu je efektívne sprístupniť používateľom najvýznamnejšie elektronické 

informačné zdroje pre vedu a výskum 

 portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých 

elektronických informačných zdrojoch (e-zdroje) 

 ponuku e-zdrojov tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje, pričom 

licencované zdroje možno využívať iba z počítačov, ktorých IP adresy sú 

zaregistrované v portáli 

 prehľady dostupnosti licencovaných zdrojov v jednotlivých účastníckych 

organizáciách projektu sú zverejnené na webe projektu NISPEZ 

http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=143&menu ; 

 zoznam e-zdrojov pripojených do portálu možno nájsť na adrese 

http://scientia.cvtisr.sk/V/?func=find-db-1 

 nedostupnosť e-zdrojov portálu signalizuje ikonka  alebo      

 používatelia majú k dispozícii portál elektronických časopisov, ktorého obsah sa 

vytvára osobitne pre každú účastnícku organizáciu projektu 

 portál scientia.sk poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX 

efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorí sú oprávnení využívať  

 súčasťou portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje 

zoznam ďalších odporúčaných článkov na základe analýzy využívania článkov 

ostatnými používateľmi  

 

 

Režimy práce s portálom 

 
 ako hosť (neprihlásený v portáli) alebo  

 v režime tzv. voľnej registrácie (prihlásený) 

v oboch prípadoch majú používatelia k dispozícii rovnaké e-zdroje, pričom o prístupe do 

licencovaných zdrojov rozhoduje IP adresa počítača, z ktorého sa do portálu vstupuje. 

pozn.:  v prípade “voľnej registrácie” možno – po prihlásení - využívať všetky funkcionality 

portálu. 

 

 

Adresa portálu 

 
http://scientia.cvtisr.sk 
 
Adresa webu projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na 

Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) 

http://nispez.cvtisr.sk 
 

 

 

http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=143&menu
http://scientia.cvtisr.sk/V/?func=find-db-1
http://scientia.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/
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Ako pracovať so sekciou Môj priestor 
 
Sekciu Môj priestor  môžu využívať prihlásení (po predchádzajúcej registrácii) ako aj 

neprihlásení používatelia. Každá z týchto skupín má k dispozícii odlišné funkcie 

a možnosti.  

 

Neprihlásení používatelia môžu iba pridávať vybrané záznamy do e-schránky. 

Záznamy nachádzajúce sa v e-schránke (alebo výber z nich) môžu potom odoslať e-

mailom, alebo uložiť do PC. Obsah e-schránky sa však po ukončení relácie vymaže. 

 

Prihlásení používatelia môžu využívať tieto funkcie: 

 e-schránka – pridávanie vybraných záznamov, ich posielanie e-mailom, 

ukladanie do PC a  aj ich dlhodobé uchovávanie v sekcii Môj priestor 

 Moje zdroje – vytváranie vlastných skupín e-zdrojov, ktoré sú k dispozícii pri 

ďalšom prihlásení 

 Moje e-časopisy – ukladanie zaujímavých e-časopisov, ktoré si prihlásený 

používateľ vyberá zo zoznamu e-časopisov 

 Uložené požiadavky – prezeranie spracovaných a uložených dotazov 

 Nastavenia – nastavenie spôsobu zobrazenia vyhľadaných záznamov (počet 

na stránke, apod.), jazyka atp. 

  

Do sekcie vstúpite kliknutím na kartu Môj priestor 

  

 

Moje zdroje 
 

Pomocou funkcie Moje zdroje môžete ako prihlásený používateľ sám vytvárať, 

premenovávať, upravovať alebo mazať  v l a s t n é  skupiny e-zdrojov. Prihláseným 

používateľom sa potom tieto skupiny zobrazujú ako súčasť  tematických skupín  - 

Základné vyhľadávanie 

 

 

 
 

 

a v Moje zdroje - v prípade Expertného vyhľadávania: 
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Vytváranie skupín e-zdrojov 
 

 vyberte požadované e-zdroje (karta Expertné vyhľadávanie alebo Nájsť zdroje)  

 pomocou ikonky    ich pridajte do Schránky v Moje zdroje 

 

 
 

 

Operácie s e-zdrojmi v Schránke 
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 novú skupinu z e-zdrojov Schránky vytvoríte pomocou ikonky  (v prípade 

potreby po uložení názov/popis skupiny upravte/aktualizujte pomocou  ) 

 obsah Schránky zmažete pomocou ikonky   

 zvolený e-zdroj Schránky môžete ikonkou    skopírovať do vybranej vlastnej 

skupiny  

 na odstránenie e-zdroja zo Schránky použite   

 podrobnejšie informácie o e-zdroji získate pomocou   

 kliknutím na názov e-zdroja môžete priamo prehľadávať v jeho natívnom rozhraní 

 

Operácie so skupinami 

 

 
 

 novú prázdnu vyhľadávaciu skupinu vytvoríte pomocou   

 názov/popis skupiny môžete upraviť/aktualizovať  kliknutím na ikonku   

 na uloženie skupiny s e-zdrojmi použite  

 zvolenú skupinu zmažete pomocou   

 na odstránenie e-zdroja zo skupiny použite   

 zvolený e-zdroj môžete pomocou   skopírovať  do Schránky 

 podrobnejšie informácie o e-zdroji získate pomocou   

 kliknutím na názov e-zdroja môžete prehľadávať v jeho natívnom rozhraní 

 skupinu môžete vyberať pomocou rozbaľovacieho menu 

 na zoradenie vytvorených skupín možete použiť   

 

 

Moje e-časopisy  
 

Funkciu Moje e-časopisy môžete použiť na vytváranie zoznamu zaujímavých titulov 

e-časopisov, ktoré ste si vyhľadali v sekcii Nájsť e-časopis.   
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Vytváranie zoznamu e-časopisov 

 

 kliknite na kartu Nájsť e-časopis a potom na linku vedúcu na príslušný 

inštitucionálny portál elektronických časopisov 

 v sekcii Nájsť e-časopis pomocou funkcií Názov, Kategória alebo Nájsť vyhľadajte 

vhodné tituly 

 

 
 

 pomocou ikonky    (musíte byť prihlásený) uložte vybraný titul  do Môj priestor / 

Môj e-časopis  

 titul vymažete pomocou   , všetky tituly pomocou    

 ponuku linkovacej služby SFX pre daný titul vyvoláte pomocou ikonky   

 

 
 

 

Uložené požiadavky / avíza  
 

Funkciu Uložené požiadavky (dotazy) môžete – po prihlásení do portálu – využiť na 

nastavenie avíz k uchovávaným dotazom. Avíza v prednastavených intervaloch 

potom e-mailom informujú používateľov o výsledkoch spracovávania 

uchovávaných dotazov. V prípade potreby možno avíza upravovať.  
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Zoznam spracovaných dotazov/požiadaviek  realizovaných počas určitej relácie 

v rámci Expertného vyhľadávania získate kliknutím na kartu Predchádzajúce 

vyhľadávania.  

 

 

 
 

 

V zozname si vyberte požadovaný dotaz(y) a kliknutím na ikonku    ho 

prekopírujete do Môj priestor / Uložené požiadavky ( ikonka sa zmení na  ; 

všetky dotazy v Uložených požiadavkách  zmažete pomocou ikonky )   
 

 

 
 

 

Postup pri vytváraní avíz 

 

 kliknite na kartu Môj priestor/Uložené požiadavky  

 pomocou ikonky   vyberte dotaz (rešeršnú požiadavku), pre ktorý chcete zriadiť 

avízo 

 vyplňte údaje vo vyvolanom formulári a kliknite na tlačidlo Uložiť  (pri uloženom 

dotaze s avízom pribudnú: názov, interval, posledné spustenie a ikonky   

a  ) 
 vytvorené avízo môžete zmazať kliknutím na ikonku   

 avízo môžete aktualizovať pomocou  

 

 

e-schránka 

 
Funkciu e-schránka môžete použiť na pridávanie vybraných záznamov do e-

schránky/košíka, ich posielanie e-mailom, ukladanie do PC ako aj na ich uloženie do 

vytvorených zložiek/priečinkov (ak pracujete ako „neprihlásený“, priečinky sa po 

ukončení relácie vymažú).  

Do e-schránky/košíka prejdete kliknutím na kartu Môj priestor/e-schránka. 
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Pridávanie vyhľadaných záznamov 

 

 vyhľadaný záznam pridáte do e-schránky(košíka) kliknutím na ikonku    (po 

použití sa zmeni na  ) 

 

 
Zasielanie záznamov e-mailom 

 
 označte záznamy v e-schránke, ktoré chcete poslať e-mailom 

 kliknite na odkaz Odoslať/uložiť vybrané záznamy; v prípade úplného formátu 

zobrazenia použite ikonku   

 vo vyvolanom okienku kliknite na tlačidlo Poslať a vyplňte údaje vo formulári 

a opätovne kliknite na tlačidlo Poslať  

 

 

Uloženie záznamov do PC 

 

 označte záznamy v e-schránke, ktoré chcete uložiť do PC 

 kliknite na odkaz Odoslať/uložiť vybrané záznamy 

 vo vyvolanom okienku zvoľte formát a kódovanie a kliknite na tlačidlo Uložiť 

 

 

Uloženie záznamov z e-schránky do zložky/priečinku  

 

 označte záznamy v e-schránke/košíku, ktoré chcete uložiť do priečinku 

 kliknutím na ikonku    vyvolajte okienko, do ktorého zapíšte názov 

zložky/priečinku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť 

 ak pracujete ako neprihlásený používateľ, priečinok sa po ukončení relácie 

vymaže 

 kliknutím na ikonku  sa vymaže zvolená zložka e-schránky  
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Práca v režime Pokročilý 

 

 k dispozícii máte dva režimy práce – Jednoduchý a Pokročilý (jednoduchý 

ponúka rovaké možnosti aké má „neprihlásený do portálu“) 

 vybrané záznamy sa z vyhľadanej množiny kopírujú do e-schránky/Môj košík 

 do režimu Pokročilý prejdete kliknutím na odkaz  Pokročilý; v tomto režime môžete 

vykonávať sofistikovanejšie operácie so záznamami a zložkami/priečinkami 

 ak sa regulárne odhlásite, výsledky vykonaných operácií so záznamami zostanú 

zachované.  

 

 
obr. e-schránka v režime Pokročilý 

 

Operácie v priestore Môj košík (pravá časť zobrazeného okna) 
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 kliknutím na ikonku    uložíte záznamy z košíka do novej zložky/priečinka 

 kliknutím na ikonku  vymažete celý obsah košíka 

 záznam z priestoru Môj košík odstránite ikonkou   

 záznam z Môj košík do zložky/priečinku skopírujete ikonkou   

 kliknutím na odkaz Vybrať všetko / Vymazať všetko vyberiete / odznačíte všetky 

záznamy v košíku 

 

Operácie so zložkami/priečinkami  (ľavá časť zobrazeného okna) 

 

 novú prázdnu zložku/priečinok vytvoríte pomocou  

 premenovať zložku/priečinok môžete pomocou ikonky   

 ikonku    môžete použiť na uloženie záznamov do novej zložky/priečinka 

 

 

 

 

 

 pomocou ikonky  môžete kopírovať označený záznam(y) do Môj košík 

 odstrániť záznam zo zložky/priečinka môžete pomocou ikonky   

 priečinok/zložku môžete vybrať pomocou rozbaľovacieho menu 

 kliknutím na odkaz Vybrať všetko / Vymazať všetko vyberiete / odznačíte všetky 

záznamy v priečinku/zložke 
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Prehľad základných ikoniek používaných v portáli 

 

 

  zmena jazyka na angličtinu   

 zmena jazyka na slovenčinu   

 vstúpiť do portálu ako prihlásený (registrovaný) používateľ / registrácia používateľa 

 ukončit prácu v portáli ako prihlásený (registrovaný) používateľ 

 ukončit prácu v portáli ako neprihlásený používateľ 

 kontextová nápoveda pre prácu s portálom 

 

neprístupná skupina; ikonka sa zobrazuje v prípade neprihlásených (neregistrovaných) 
používateľov, ak viac ako 10% licencovaných zdrojov skupiny je neprístupných pre 
používateľa; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do 
portálu vstupuje 
neprístupný licencovaný zdroj; ikonka sa zobrazuje v prípade neprihlásených 
(neregistrovaných) používateľov; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, 
z ktorého sa do portálu vstupuje 

 

neprístupná skupina; ikonka sa zobrazuje v prípade prihlásených (zaregistrovaných) 
používateľov, ak viac ako 10% licencovaných zdrojov skupiny je neprístupných pre 
používateľa; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do 
portálu vstupuje 
neprístupný licencovaný zdroj; ikonka sa zobrazuje v prípade prihlásených (registrovaných) 
používateľov; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do 
portálu vstupuje 

 základné informácie o zdroji pripojenom do portálu 

 

výber jednej zo skupín zdrojov pre vyhľadávanie v Základnom vyhľadávaní; prihlásení 
použivatelia môžu pracovať aj so skupinami zdrojov, ktoré si sami vytvoria v Môj priestor - 
Moje zdroje 

 vybrať v Expertnom vyhľadávaní jeden alebo viac zdrojov  

 

 

 
Ďalšia dokumentácia o portáli (na stiahnutie) 

 
scientia.sk – federatívny vyhľadávač MetaLib 

príručka pre používateľa 
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_MetaLib-prirucka.pdf 

 

scientia.sk – linkovací systém SFX 

príručka pre používateľa  
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_SFX-prirucka.pdf 

 

scientia.sk  FAQ – často kladené otázky 
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/FAQ/scientia_sk_FAQ.pdf 

 

 

 

http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_MetaLib-prirucka.pdf
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_SFX-prirucka.pdf
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/FAQ/scientia_sk_FAQ.pdf

