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ASM – AMERICAN SOCIETY FOR 
MICROBIOLOGY 
https://asm.org/
Americká spoločnosť pre mikrobiológiu (ASM) s viac 
ako 30 000 členmi združuje vedcov, akademikov a 
zdravotníckych pracovníkov, je jednou z najväčších 
spoločností na svete zaoberajúcich sa prírodnými ve-
dami. Poskytuje prístup k rôznorodému obsahu (časo-
pisy, knihy, články, konferenčné príspevky, protokoly, 
videá, webináre, podcasty...) v oblasti prírodných vied 
so zameraním na mikrobiológiu, molekulárnu biológiu, 
klinickú biológiu, zdravotníctvo.
Skúšobný prístup v období: 1.10.-31.10. 

PNAS - PROCEEDINGS  
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE 
https://www.pnas.org/
PNAS je jedným z najcitovanejších a najkomplexnej-
ších multidisciplinárnych vedeckých časopisov na svete, 
ktorý ročne publikuje viac ako 3 300 vedeckých prác. 
PNAS je oficiálny časopis Národnej akadémie vied 
(NAS) globálneho rozsahu s vysokým impaktom a po-
krýva biologické, fyzikálne a spoločenské vedy. 
Skúšobný prístup v období: 
1.10.-31.10.
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MIT PRESS 
https://mitpress.mit.edu/
MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších 
univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným 
vydavateľom kníh a časopisov v oblasti vedy, techniky, 
umenia, spoločenských vied a dizajnu. 
Skúšobný prístup v období: 
15.10.-14.11

RUP - ROCKEFELLER UNIVERSITY PRESS 
https://rupress.org/
Rockefeller University Press (RUP) je univerzitné 
vydavateľstvo Rockefellerovej univerzity. Vydáva časopisy 
Journal of Cell Biology (JCB), Journal of Experimental 
Medicine (JEM) a Journal of General Physiology (JGP) 
a  spoluvydáva časopis Life Science Alliance (LSA). 
Časopisy RUP publikujú priekopnícky výskum v oblasti 
prírodných vied a biomedicíny od popredných výskumníkov 
z celého sveta. Skúšobný prístup v období: 1.11.-30.11.

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. 

OKREM STÁLEHO PORTFÓLIA EIZ MÔŽETE VYUŽIŤ NAŠE DOČASNÉ E-ZDROJE:

https://asm.org/
https://www.pnas.org/
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https://katalog.cvtisr.sk/opac
https://mitpress.mit.edu/
https://rupress.org/


Prístup do plných textov viac ako 2400 vedeckých 
časopisov vydavateľstva Taylor&Francis, ktoré 
spolupracuje s autormi na svetovej úrovni a publikuje 
texty vo všetkých oblastiach humanitných, sociálnych, 
behaviorálnych vied, vedy, techniky, medicíny. 

Do 6.11.2020 sú dostupné kolekcie 
Medical&Pharmaceutical Science Library, 
Science&Technology Library a Social 
Science&Humanities Library.

UCHIC – THE UNIVERSITY OF CHICAGO 
PRESS 
https://press.uchicago.edu/index.html
Vydavateľstvo sa zameriava na publikovanie 
akademických kníh, časopisov, výsledkov výskumu, 
referenčných prác, vzdelávacích materiálov, 
prekladov historických aj súčasných cudzojazyčných 
textov v širokej škále akademických disciplín 
vrátane spoločenských, humanitných, vzdelávacích, 
biologických a lekárskych a fyzikálnych vied.
Skúšobný prístup v období: 15.11. – 14.12.

Prístup do časopisov, špeciálnych publikácií  a kľúčových 
knižných sérií spoločnosti Geological Society.

Skúšobný prístup v období: 1.11.2020 – 30.11.2020

PRE VEDCOV A PHD ŠTUDENTOV O VYHĽADÁVANÍ V INFORMAČNÝCH 
ZDROJOCH A OTVORENEJ VEDE
Ak chce vedec robiť svoju prácu dobre, musí sa orientovať v tom, čo zistili ostatní. Niekedy 
sa to ľahšie povie ako uskutoční.
Ako to vyzerá vo Vašom odbore? Ako sa vyhľadáva práve Vám? Máte prístup k informačným 
zdrojom, ktoré potrebujete? Čo je pre Vás najdôležitejšie? Chýba Vám niektorá databáza? 
Aké miesto má vo Vašej práci otvorená veda?
Prosím, venujte 10 minút dotazníku vedeckej knižnice CVTI SR. Pýtame sa, lebo chceme 
poskytovať lepšie služby.
Dotazník nájdete tu: 
http://anketa.cvtisr.sk/index.php/755813/lang-sk

DOTAZNÍK
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ODPORÚČAME

VOĽNE DOSTUPNÉ ZDROJE 

PREPRINTOVÉ REPOZITÁRE
Ak chcete rýchlo získať prehľad o najnovších informáciách v odbore, odporúčame využiť tzv. preprintové repozitáre. 
Preprinty sú vedecké články, ktoré ešte neprešli recenzným konaním a neboli naostro vydané. Autor článku však môže 
nerecenzovanú verziu článku sprístupniť v preprintovom repozitári, čím umožní rýchlejšie rozšírenie obsahu článku 
v elektronickom prostredí. Existujú preprintové repozitáre zamerané na najrôznejšie vedecké disciplíny, ako napríklad:   

POĽNOHOSPODÁRSTVO

https://agrirxiv.org/

BIOLÓGIA

https://www.biorxiv.org/

STROJÁRSTVO

https://engrxiv.org/

CHÉMIA

https://chemrxiv.org/

HUMANITNÉ VEDY

https://socopen.org/
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WEBINÁRE

EIZ: Ako sa vyznať v štatistikách? 
Prezentácia, aké prehľady využívania databázy ponúkajú, čo z nich môžete vyčítať a prečo sú dôležitým nástrojom pri 
rozhodovaní. Na konkrétnych príkladoch poskytneme ukážku, aké druhy štatistík knižnica môže samostatne a prie-
bežne zisťovať a monitorovať tak využívanie databáz v priebehu celého roka. Nakoniec sú uvedené odkazy na ďalšiu 
pomoc a podporu.

21. 10. 2020 Open Access vo Web of Science o 9:30 hod. 
Zistite ako ľahko rozlíšiť Open Access publikácie, ako ich efektívne vyhľadávať a  analyzovať vo Web of Science  
a InCites. 
Prihlásiť sa 

27. 10. 2020 Sú vaše publikácie vo WoSe dobre vyhľadatelné? o 9:30 hod. 
Máte problémy s jednoznačným vyhľadávaním svojich publikácií? Autorské profily WoS sú riešením. V rámci tohto 
webinára vám predstavia posledné rozšírenie vo WoS Author Profiles a ukážu praktické postupy ako profily efektívne 
spravovať. Prepojte svoje publikácie a svojím jednoznačným profilom, získajte súhrnné citačné ohlasy, analýzu autor-
skej pozície a veľa ďalšieho. 
Prihlásiť sa

NOVINKY A INFORMÁCIE Z OBLASTI ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV NÁJDETE NA: 

https://eiz.cvtisr.sk/
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