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Registrácia na diaľku
na vzdialený prístup
do EIZ v CVTI SR

Ako sa zaregistrovať

Vyplnenú a podpísanú prihlášku na vzdialený
prístup do EIZ z www.cvtisr.sk zašlite na
adresu:

Centrum VTI SR
odbor knižnično-informačných služieb

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Po zaplatení registračného poplatku 2 € na
účet č. 7000064743/8180, variabilný sym-
bol 602 517 (bankovým prevodom alebo poš-
tovou poukážkou) vám na e-mailovú adresu
uvedenú v prihláške oznámime prístupové
práva pre vzdialený prístup do EIZ. Pri ban-
kovom prevode je nutné kvôli identifikácii
platcu uviesť meno a priezvisko!

Takto zaregistrovaný používateľ sa môže pri
osobnej návšteve v CVTI SR a po predložení
preukazu totožnosti na overenie údajov
riadne zaregistrovať.

Kontaktný e-mail pre prípad potreby:
terezia.misovicova@cvtisr.sk

?
Máte právo na informácie – využite ho!

Nie ste ešte naším používateľom
a k svojej práci potrebujete

odborné a vedecké informácie?

Zaregistrujte sa na diaľku
na vzdialený prístup do EIZ v CVTI SR bez

toho, aby ste nás museli osobne
navštíviť v Bratislave.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný informačný systém podpory výskumu
a vývoja na Slovensku

– prístup k elektronickým informačným zdrojom
N I S P E Z

Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku

NITT SK

Všetky ponúkané elektronické informačné
zdroje je možné prehľadávať z jedného
miesta prostredníctvom vyhľadávacieho

portálu pre vedu a výskum

scientia.sk

http://scientia.cvtisr.sk/

Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

Informácie tel.: +421 2 69253 129, e-mail: ncpvat@cvtisr.sk
www.vedatechnika.sk

Informácie tel.: +421 2 69253 158, e-mail: info@cvtisr.sk

Prevádzkový čas knižnično-informačných služieb

1. výpožičné služby, čitateľské katalógy, vnútroštátna
medziknižničná služba, všeobecná študovňa, študovňa periodík

Pondelok: 11.00 – 19.00 hod.
Utorok-piatok: 8.00 – 19.00 hod.
Sobota: 9.00 – 15.00 hod.

2. Študovňa špeciálnej literatúry
Pondelok: 11.00 – 18.00 hod.
Utorok-piatok: 9.00 – 18.00 hod.

3. Medzinárodná medziknižničná služba, informačné a rešeršné služby,
Kancelária Úradu pre publikácie – vydavateľstva EÚ,
knihárska dielňa

Pondelok: 10.00 – 15.30 hod.
Utorok – piatok: 8.00 – 15.30 hod.



American Physical Society
fyzika
plné texty 7 titulov časopisov American
Physical Society

IEEE/IET Electronic Library
(IEL)

informačné a komunikačné
technológie, elektrotechnika a elektronika
vedecké a odborné časopisy, konferenčné zborníky
● aktívne IEEE štandardy ● bibliografická kolekcia
publikácií Wiley
plnotextová databáza

SCOPUS
multidisciplinárne
zameranie

databáza vydavateľstva Elsevier
abstraktová a citačná databáza

Source OECD

online OECD knižnica – knihy,
periodiká a štatistiky OECD

plnotextová databáza

SpringerLink

multidisciplinárne zameranie

vedecké časopisy, Lectures Notes in Mathematics
vydavateľstva Springer
plnotextová databáza

Wiley Online Library
multidisciplinárne zameranie

vedecké časopisy vydavateľstva Wiley-Blackwell
plnotextová databáza

NATURE
biomedicína

plné texty 78 titulov časopisov vydavateľstva Nature
Publishing Group

Safari Books Online
informačné a komunikačné technológie

knihy renomovaných amerických vydavateľov
plnotextová databáza

EBSCO
multidisciplinárne zameranie

vedecké časopisy, zborníky a knihy významných
vydavateľov
abstraktové a čiastočne plnotextové databázy
IBA U NÁS možnosť stiahnuť plný text e-kníh
na vlastné zariadenie

Engineering Village
technické vedy

� Ei Compendex – príspevky z časopisov,
konferenčných zborníkov a technických správ
s viac ako 30-ročnou retrospektívou
abstraktová databáza

� ENGnetBASE – referenčné príručky a monografie
spoločnosti CRC Press
bibliografická databáza

� US Patent Office – americké patenty od r. 1976
plnotextová databáza

Knovel

prírodné vedy, chemický
priemysel, farmácia, potravinárstvo, zdravie a hygiena

kolekcia interaktívnych plnotextových referenčných
príručiek

Nonstop online prístup k licencovaným e-zdrojom z www.cvtisr.sk pre registrovaných používateľov CVTI SR

ACM (Association for Computing
Machinery)
výpočtová a komunikačná technika
časopisy a zborníky vydavateľstva ACM

● bibliografická kolekcia publikácií významných
vydavateľov z oblasti výpočtovej techniky
plnotextová a bibliografická databáza

IGI GLOBAL
informačné technológie
a výpočtová technika

plné texty 56 titulov odborných publikácií

Emerald
manažment, ekonómia,
sociálne vedy, knižničná a informačná veda,
technické vedy

plné texty 236 časopisov z kolekcie Emerald
abstrakty z celej produkcie vydavateľstva Emerald

ScienceDirect
multidisciplinárne
zameranie

vedecké časopisy a 17 titulov kníh vydavateľstva Elsevier
plnotextová, abstraktová a bibliografická databáza

ProQuest Central
humanitné a spoločenské vedné odbory,
obchod, medicína, aplikované prírodné

vedy, výpočtová a telekomunikačná technika
vedecké časopisy, zborníky a knihy
plnotextová, abstraktová a faktografická databáza

Web of KNOWLEDGE
multidisciplinárne zameranie

� Web of Science with Conference Proceedings
citačná a abstraktová databáza

� Current Contents Connect
citačná a abstraktová databáza

� Essential Science Indicators
scientometrická databáza

� Journal Citation Reports
scientometrická databáza

� MEDLINE
abstraktová a bibliografická databáza


