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BIOONE COMPLETE
Časopisy z oblasti biológie, ekológie a vied o životnom 
prostre

IEEE/IET ELECTRONIC LIBRARY
Kolekcia časopisov a konferenčných zborníkov z ob-
lasti informačných a komunikačných technológií, 
elektrotechniky a elektroniky

KNOVEL
Referenčné práce, príručky, zborníky z konferencií a 
databázy ťažiskové pre techniku, prírodné a aplikované 
vedy od viac ako 40-tich medzinárodných vydavateľ-
stiev a odborných spoločností

ACM DIGITAL LIBRARY
On-line zbierka článkov a bibliografických záznamov 
v oblasti počítačov a informačných technológií.

EMERALD
Časopisy z oblasti manažmentu, ekonómie, vzdeláva-
nia, knižničnej a informačnej vedy

JOVE
Portál publikujúci výsledky výskumu v oblasti biológie 
vo forme videí
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Vedecká knižnica CVTI SR poskytuje svojim registrovaným používateľom prístup k  elektronickým informačným 
zdrojom - odborné a vedecké informácie, ktoré sa nachádzajú v  literatúre v elektronickej podobe: vedecké knihy, 
časopisy, encyklopédie, informačné databázy, databázy plných textov, príručky atď.  Poskytujeme rešeršné služby, 
konzultácie a semináre /webináre k vyhľadávaniu a využívaniu elektronických informačných zdrojov. 

Renomovaní vydavatelia vedeckej literatúry voľne sprístupňujú svoje publikácie a dáta týkajúce sa COVID-19, čím 
reagujú na pretrvávajúcu situáciu ohľadom celosvetovej pandémie. 

COVID-19: ZDROJE SPRÍSTUPNENÉ BEZPLATNE VYDAVATEĽMI:

http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://katalog.cvtisr.sk/opac
https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/elektronicke-informacne-zdroje-v-cvti-sr.html?page_id=37957
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SCIENCEDIRECT
Časopisy, konferenčné zborníky a elektronické knihy z 
medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky i spo-
ločenských vied

SCOPUS
Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická 
databáza, obsahuje záznamy článkov, kníh, konferenč-
ných príspevkoch, trhových správ, encyklopédií, slov-
níkov a patentov

SPRINGERLINK
Časopisy a knihy z oblasti vedy, techniky a medicíny

SPRINGERLINK
Časopisy z oblasti biomedicíny

WEB OF SCIENCE
Platforma sprístupňujúca multidisciplinárnu citačnú 
databázu a nástroje na hodnotenie vedeckej činnosti

WOLTERS KLUWER
Časopisy z oblasti medicíny a zdravovedy

WOLTERS KLUWER
Časopisy z oblasti medicíny a zdravovedy

http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://katalog.cvtisr.sk/opac


ODPORÚČAME

VOĽNE DOSTUPNÉ ZDROJE 

WEBINÁRE: 
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TAYLOR AND FRANCIS OPEN ACCESS ČASOPISY: 
Taylor and Francis Open Access časopisy: 
Open journals | Taylor & Francis Online (tandfonline.com)

Free Access to Scientific Journals (omicsonline.org)

28. 1. 2021 o 9.30 hod. 
MÁTE VO SVOJEJ KNIŽNICI TO ČO VAŠI VÝSKUMNÍCI POTREBUJÚ?  
Zistite ako vám rôzne nástroje z portólia Web of Science môžu pomôcť v profilovaní a budovaní vašej knižničnej 
zbierky. 
Registrácia

28. 1. 2021 O 10.00 hod. 
ZEFEKTÍVNITE SVOJ VÝSKUM: MANAŽMENT VÝSKUMNÝCH DÁT 
Zistite prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody sa z neho dokážu získať. 
Novinky a tipy, ktoré odborníkom pomôžu lepšie organizovať, zdieľať a uchovávať svoje výskumné dáta. Uvidíte akú 
úlohu v tomto procese zohrávajú repozitáre. 
Registrácia

http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://katalog.cvtisr.sk/opac
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
https://www.omicsonline.org/open-access-journals-list.php
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.7795941169031809&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004dfca9a9efac2ffb7a1c99f64bde746b340e4be5c696f1b9193dbe79641202ac3%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D180236514231361977%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAR24lSalPIYWUzUq20uLyUiTR0toLGpKS_6447LErh4Rg2%26
https://www.facebook.com/events/1106115439859035/
https://www.facebook.com/events/1106115439859035/


NOVINKY A INFORMÁCIE Z OBLASTI ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV NÁJDETE NA: 

https://eiz.cvtisr.sk/

Vzdialený prístup do e-zdrojov                                                                                        Katalóg OPAC

https://eiz.cvtisr.sk/
http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html
https://katalog.cvtisr.sk/opac

