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Centrum vedecko-technických informácií SR 



 Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká knižnica 

 Prevádzka celoštátnych systémov a registrov v oblasti vedy 

(SK CRIS/CIP VVI, CREPČ/CREUČ, CRZP/APS, SciDAP) 

 Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky  

 Centrum transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou,  

 Národný referenčný bod pre OpenAccess 

 Stredisko PATLIB, depozitná knižnica OECD, EBOR a WIPO 

 Prevzatie aktivít bývalého ÚIPŠ od 1.1.2014 

 Sieť Národných kontaktných bodov pre HORIZONT 2020 

 Slovenská kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) 

CVTI SR 



Mobilizácia transferu poznatkov a 

technológií z výskumných inštitúcií do 

praxe 

 
pokračovanie projektu NITT SK 

 

 



 Zabezpečenie systematickej a koordinovanej podpory verejným 
pracoviskám vedy a výskumu v oblasti aplikácie poznatkov získaných 
výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe 

– podpora priemyselno-právnej ochrany duševného vlastníctva (patentovanie 
vynálezov) 

– podpora komercializácie duševného vlastníctva (licencovanie, odpredaj 
vynálezov, konzultácie, spoločný výskum, zakladanie spin-off firiem) 

 

 Nadväznosť na výstupy národného projektu Národná infraštruktúra pre 
podporu TT na Slovensku – NITT SK, 6/2010 – 10/2015,  

– ďalší rozvoj infraštruktúry pre podporu transferu technológií - vytváranie 
podporných prvkov a nástrojov absentujúcich v oblasti transferu technológií v 
SR 

– zabezpečenie kontinuity pri poskytovaní podpory v procese transferu 
technológií 

 
 

Zámer národného projektu 



 

 Poberatelia priamej podpory – vedecká komunita 

– univerzity a vysoké školy 

– Slovenská akadémia vied 

– rezortné výskumné ústavy 

– výskumné tímy 

 

 Profitujúci z výstupov projektu 

– malé a stredné podniky 

– veľké podniky 

Cieľové skupiny projektu 



 

 vybudované Národné centrum transferu technológií SR 

– Patentový fond 

– poskytovanie podpory lokálnym Centrám transferu technológií (CTT) 

– ovplyvňovanie a budovanie prostredia pre transfer technológií (TT) 

 čiastočne vybudované lokálne centrá TT 

– neexistuje CTT pri každej univerzite, ani jedno CTT nie je plne 

sebestačné 

– nedostatočné personálne vybavenie existujúcich CTT 

– čiastočne prijaté interné smernice akademických inštitúcií – nie pre 

všetky oblasti TT 

 

 

 

Aktuálna situácia v riešenej oblasti 



 

 Rozvoj a prevádzka Národného centra transferu technológií SR  

(NCTT SR) 

 Rozvoj lokálnych CTT pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných 

inštitúciách  

 Poskytovanie a rozvoj podporných služieb v procese TT pre slovenské 

VVI 

 Budovanie a ďalší rozvoj prostredia pre efektívnu realizáciu TT v SR 

 Podpora komercializácie formou podpory pri zakladaní spin-off (start-up) 

spoločností 

 Prevádzka a rozvoj Národného portálu transferu technológií 

 

 

 

Hlavné témy a oblasti realizácie projektu 



 

 Návrh, budovanie a zavádzanie do prevádzky nových štrukturálnych 

súčastí národného systému podpory TT 

 Zabezpečenie účasti slovenských VVI a ich etablovanie v 

medzinárodných štruktúrach zaoberajúcich sa transferom technológií 

 Rozvoj spolupráce slovenských CTT s centrami transferu technológií v 

zahraničí a rozvoj cezhraničných spoluprác na úrovni NCTT SR 

 Integrácia dostupných kapacít dátových a výpočtových centier so 

systémovými softvérovými nástrojmi pre komplexnú podporu transferu 

technológií 

 Organizácia podujatí zameraných na prenos informácií v oblasti 

transferu technológií a prezentácii problematiky TT 

 

 

 

Hlavné témy a oblasti realizácie projektu 



Informačný systém výskumu a vývoja / 

prístupy do databáz pre potreby 

výskumných inštitúcií  

 
pokračovanie projektov NISPEZ 

 

 



Zámer a cieľové skupiny 

 Strategický cieľ 

– rozvoj národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na 
Slovensku ako systémové riešenie  

– zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku  
a trvalo udržateľný hospodársky rast založený na poznatkoch 

 

 Cieľové skupiny 

– slovenské verejné vedecko-výskumné inštitúcie (VŠ, univerzity, SAV a 
rezortné výskumné ústavy), odborná verejnosť 

 

 Zámer kontinuálne nadväzuje na národné projekty OP VaV 

– NISPEZ (december 2008 – máj 2015)   

– NISPEZ II (marec 2013 – október 2015)  

– v období realizácie projektov došlo k výraznému nárastu využívania EIZ 



NISPEZ a NISPEZ II  
počet vyhľadávaní v e-zdrojoch 



NISPEZ a NISPEZ II  
hodnota relatívneho ohlasu na vedecké publikácie 
slovenských autorov  



Aktivita 1 
Koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým  informačným 
zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku vrátane podporných 
aktivít pre ich efektívne využívanie 

 

 Cieľom je zabezpečiť prístup k vedeckému obsahu 
renomovaných svetových dodávateľov a producentov 
 

– vedecké časopisy a knihy, patentové informácie, citačné, 
scientometrické, abstraktové databázy a nástroje pre hodnotenie 
 

– prioritne pre oblasti 

• materiálových vied, fyziky a chémie,  

• lekárskych vied, biochémie a molekulárnej biológie,  

• poľnohospodárskych a environmentálnych vied,  

• technických vied a chemického inžinierstva,  

• matematiky a počítačových vied  

• ako aj vybraných okruhov spoločenských vied 

 



Aktivita 2  
Zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého 
obsahu a systému pre správu elektronického obsahu 

 

 Cieľom je uľahčenie práce s e-zdrojmi (zmena foriem a metód 
šírenia, využívania a vyhľadávania vedeckých informácií) 

 

– modernizácia existujúceho centrálneho vyhľadávača na discovery 
systém pre efektívne objavovanie heterogénneho obsahu 

 

• prehľadávanie všetkých dostupných zdrojov 

 

– implementácia systému pre správu e-obsahu – ERM systém 
 

• ERM systém (Electronic Resources Management) pre správu elektronického 
obsahu – zabezpečí detailný prehľad o sprístupňovanom vedeckom obsahu na 
Slovensku 

• prepojenie ERM systému s informačným systémom o vede SK CRIS umožní 
cielenú distribúciu elektronických informačných zdrojov jednotlivým vedeckým 
pracovníkom presne podľa ich vedeckého zamerania 



Aktivita 3 
Modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho 
vedeckého obsahu s dôrazom na podporu otvoreného publikovania 

 

 Cieľom je modernizácia systému získavania a dlhodobého 
uchovávania digitálneho vedeckého obsahu s dôrazom na 
podporu Open Access publikovania 

 

– vybudovanie systému open source repozitárov 
• na ukladanie 

• dlhodobú archiváciu  

• a sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií, vedeckých dát a 
sivej literatúry 

 

– rozvoj centrálnej databázy slovenských elektronických 
informačných zdrojov SciDAP rozšírením o nové funkcionality 
 

– zriadenie kontaktnej kancelárie pre Open Access 
• Open Access publikovanie spočíva v presadzovaní otvoreného prístup k informáciám 

 



Horizontálna podpora účasti SR 

v Európskom výskumnom priestore 

(SK4ERA) 

 

 



Strategickým cieľom projektu je vytvorenie funkčného systému 
odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného 
sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a 
európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v 
rámci programu Horizont 2020.  

 

Výsledkom aktivít bude: 

 zvýšená participácia Slovenska v európskom výskumnom 
priestore,  

 vyšší počet projektov medzinárodných spoluprác,  

 lepšie využívanie národnej výskumnej infraštruktúry,  

 zvýšenie excelentnosti slovenského výskumu,  

 zníženie úniku mozgov.  

 

 

Cieľ projektu a jeho dopad 



 Služba špecializovanej formy konzultácií pri príprave projektov 

 Zmapovanie a vytvorenie siete slovenských výskumníkov 
pôsobiacich v zahraničí (alumni) 

 Špecializovaná webová stránka pre európsky výskumný priestor 
(ERA) 

 Tvorba analýz výkonnosti slovenského výskumu a participácie 
SR v ERA 

 Tréning a podpora siete univerzitných kontaktných bodov 
(UNIKO) 

 Medzinárodné konferencie a brokerage eventy 

Aktivita 1 
Skvalitnenie systému podpory účasti slovenských výskumníkov a 
inovátorov v projektoch medzinárodnej spolupráce 



 Podpora zapájania sa do medzinárodných projektov a pri ich 
implementácii  

 Informovanie a školenia 

 Prezentácia a popularizácia slovenského výskumu a inovácií  

 Prevádzka SLORD (prierezové aktivity) 

Aktivita 2 
Zlepšenie informovanosti a propagácia slovenského výskumu v ERA 



Výskumná 
komunita 

MSP 

Veľké firmy 

NGO Štát a regióny 

SK výskumníci 
v zahraničí 

Zahraniční 
výskumníci 

Cieľové skupiny projektu 

SK4ERA 



Previazanosť na ERA, RIS3, OP VaI 

ERA 

OP VaI 

Priorita 1 – Efektívne národné výskumné systémy 
Priorita 2a – Spoločné riešenie veľkých výziev 
Priorita 2b – Optimálne využívanie verejných investícií do výskumnej infraštruktúry 
Priorita 3 – Otvorený pracovný trh pre výskumníkov 
Priorita 4 – Podpora rovnosti pohlaví vo výskume 
Priorita 5 – Optimálny kolobeh a transfer vedeckých znalostí 
 

2.4  Systematická podpora a stimulácia medzinárodnej spolupráce vo vede a technike 
2.4.1. Systémová zmena koordinácie národných štruktúr pre Horizont 2020, ERC, ERANET  
2.4.2. Zriadenie styčnej kancelárie pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli 
2.4.3. Účasť slovenských subjektov v medzinárodných technologických platformách 

 
 Investičná priorita 1.1. Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 
 excelentnosti v oblasti VaI a podpora KC, najmä takýchto centier európskeho významu. 

 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce  
Horizontálna podpora účasti SR v ERA/internacionalizácia VaV SR, podpora aktivít styčnej 
kancelárie SR pre VaV v Bruseli, vrátane podpory zintenzívnenia aktivít podporných 
štruktúr (NCP). 
 

RIS3 SK 



Podpora národného systému pre 

popularizáciu VaV  

 
pokračovanie projektu PopVaT 

 

 



Východisková situácia  

 Pokračovanie projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na 
Slovensku 

 

POTREBY 

 Zmena vnímania vedy ako neoddeliteľnej súčasti spoločnosti -
trvalo udržateľný rozvoj založený na poznatkoch 

 Posilnenie pozitívneho vnímania vedy a techniky verejnosťou 

 Motivácia mládeže k záujmu o štúdium prírodných a technických 
smerov 

 Slovensko pomerne výrazne zaostáva za ostatnými štátmi EÚ v 
oblasti podpory a popularizácie vedy a techniky.  



Aktivita 1  Budovanie centier vedy 

 Zriadenie a prevádzka veľkého centra vedy vo vybranom 
krajskom meste Slovenska (mimo BA) 

 

 Dobudovanie, rozšírenie a prevádzka pilotného Centra vedy 
Aurelium 

 

 Zriadenie menších centier vedy vo vybraných mestách SR  

 

Centrá vedy sú v zahraničí veľmi obľúbené, na Slovensku však absentujú. 
Inšpiráciou budú populárne zahraničné centrá vedy. 

Budova bude navrhnutá v spolupráci so skúsenými architektmi a bude mať 
rozlohu cca 12 000m² 

Odhadovaná návštevnosť je cca 250– 300 tisíc návštevníkov ročne 

 

 

 



Aktivita 2   
Podpora činnosti národnej popularizačnej siete 

 Koordinácia popularizačných aktivít realizovaných vo všetkých 
regiónoch Slovenska 
 

 Organizovanie popularizačno-odborných podujatí a podpora  
existujúcich popularizačných podujatí 
 

 Vydávanie časopisu Quark a súboru vedecko-popularizačných publikácií 
 

 Rozvoj, optimalizácia a správa existujúcich i nových popularizačných 
portálov určených na popularizáciu jednotlivých aktivít projektu 
 

 Rozvoj, optimalizácia a správa existujúcich i nových profilov na 
sociálnych sieťach zameraných na popularizáciu vedy a techniky 
 

 

Aktivity budú spoločnou činnosťou siete popularizačných centier a budú realizované 
vo všetkých regiónoch Slovenska. 



Aktivita 3  Mediálna kampaň 
 

 Medializácia a PR v oblasti popularizácie vedy a techniky 
 

 Mediálna kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia cieľových 
skupín o vede a technike 
 

 Tvorba a distribúcia audiovizuálnych diel a iných mediálnych 
produktov s cieľom popularizovať vedu a techniku 

 
 

Pozornosť bude venovaná najmä aktivitám projektu, prezentácii činnosti 
popularizačných centier a centier vedy a propagácii súčasnej slovenskej vedy. 

 

Využitie médií ako najsilnejšieho masovokomunikačného prostriedku napomôže 
k naplneniu cieľov projektu a efektívnosti činností realizovaných 
prostredníctvom národnej popularizačnej siete. 



Horizontálna IKT podpora a 

centrálna infraštruktúra pre inštitúcie 

VaV  

 
pokračovanie projektu DC VaV 

 

 

 



 

 Na existujúcich základoch DC VaV vybudovanie centrálnej 
IKT infraštruktúry pre inštitúcie výskumu a vývoja na 
národnej úrovni  

– Centrálne poskytovanie lokálne nedostupných informatických služieb 

– Budovanie komplexnej cloudovej infraštruktúry a platformy 
umožňujúcej spracovanie veľkých dát (Big data) 

– Kvalitnou platformou podporiť spoluprácu slovenských verejných 
Vedecko-výskumných inštitúcií pri riešení spoločných projektov i ich 
zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce 

 

 Nadväznosť na výstupy národného projektu DC VaV 

– Modernizácia a rozvoj existujúcej infraštruktúry DC VaV vrátane 
budovania vedeckého cloudu 

Zámer národného projektu 



 Požiadavka dostupnosti  vysokovýkonnej IKT platformy pre potreby 

vedecko-výskumných inštitúcií a nemožnosť zabezpečenia z lokálnych 

zdrojov 

 Rýchle morálne zastarávanie existujúcej IKT infraštruktúry na lokálnej i 

centrálnej úrovni 

 Nedostatočná orientácia na využívanie centrálne poskytovaných 

informatických služieb a v súčasnosti úzka škála ich ponuky 

 Nedostatočná úroveň spolupráce slovenských VV inštitúcií pri riešení 

projektov i nerozvinutá medzinárodná spolupráca v oblasti využívania 

IKT infraštruktúry a poskytovania služieb na nej postavených 

 vybudované Dátové centrum pre výskum a vývoj SR (DC VaV) 

Aktuálna situácia v riešenej oblasti 



 

 Zisťovanie a analyzovanie potrieb VaV komunity v oblasti IKT a 

súčasných trendov,  ich vyhodnocovanie a navrhovanie smeru ďalšieho 

rozvoja modernizácie 

 Rozvoj existujúcich IS pre VaV, ich prevádzka a integrácia s inými 

systémami 

 Analýza, návrh, budovanie  a prevádzka nových IS pre podporu VaV  

 Prevádzka a podpora SW aplikácií pre VaV 

 Vzájomná Integrácia informačných systémov na podporu vedy, 

výskumu, inovácií a transferu technológií vrátane ich integrácie 

s podobnými systémami  v rámci medzinárodného priestoru 

 Rozvoj a modernizácia IKT infraštruktúry DC VaV 

 

 

 

Hlavné témy a oblasti realizácie projektu 



 

 Budovanie a rozvoj privátneho vedeckého cloudu 

 Rozvoj infraštruktúry pre Big data a Research data 

 Rozvoj, modernizácia a ďalšie budovanie infraštruktúry digitalizačného 
pracoviska a jeho prevádzka 

 Návrh, vybudovanie a prevádzka národného repozitára pre Open Access 

 Rozvoj spolupráce  DC VaV s poskytovateľmi podobných služieb pre VaV 

v zahraničí 

 Organizácia podujatí (školenia, semináre, workshopy, konferencie) 

zameraných na poskytovanie najnovších informácií z oblasti informačno-

komunikačných technológií používateľom z VaV komunity 

 

 

Hlavné témy a oblasti realizácie projektu 



 

– zabezpečenie dostatočného vysokorýchlostného dátového prepojenia 

medzi výskumnými inštitúciami, 

– dobudovanie a ďalší rozvoj integrovaného systému služieb, v rámci 

ktorého sú jednotlivé aplikácie dátového centra a prístupy k nim zo 

strany vedeckej komunity manažované, 

– podpora vstupu do medzinárodných sietí obdobných inštitúcií, ktoré 

združujú národné výskumné IKT infraštruktúry 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu 



 

 Nadväzuje, vychádza a napĺňa očakávania v Operačnom programe Výskum a 

Inovácie, Špecifický cieľ 1.1.1. – Horizontálna IKT podpora a centrálna 

infraštruktúra pre inštitúcie VaV. Ako pokračujúca aktivita z programového obdobia 

2007 – 2013 je to ďalší rozvoj a modernizácia obsahového zamerania dátového 

centra 

– centrálny experimentálny cloud, ktorý bude slúžiť na IKT výskum v oblasti 

cloudových aplikácií, bezpečnosti systémov a ďalších súvisiacich tém, 

– výpočtové kapacity a vysokovýkonné počítanie v rámci výskumných projektov 

– komplementárna konsolidácia širšieho využitia slovenskej infraštruktúry pre 

vysokovýkonné počítanie (ďalej len „SIVVP“) na úrovni aplikačných 

a obslužných SW 

 

 

 

 

Nadväznosť výstupov projektu 



 

 Previazanosť na regionálnu inovačnú stratégiu RIS3 SK 

– V oblasti informačných technológií - dobudovať potrebnú štruktúru, 

mechanizmy a väzby, ktoré prispejú k zvýšeniu ich inovačnej výkonnosti 

– Poskytnutie kvalitnej, modernej a masívnej IKT infraštruktúry vedecko-

výskumnej komunite bude mať následne pozitívny dopad na ostatné 

preferované oblasti 

– Z hľadiska dostupnosti a podpory vedeckých a výskumných kapacít 

podporí realizácia projektu výskum najmä v preferovaných oblastiach 

materiálového výskumu, nanotechnológií, biotechnológií, moderných 

chemických technológií, biomedicíny a pod. 

 

 

 

 

 

 

Nadväznosť výstupov projektu 



CVTI SR 
Lamačská cesta 8/A 

811 04 Bratislava, Slovakia 

 

prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc. 

generálny riaditeľ 

 

 

Tel:  +421 2 69253 102 

Fax: +421 2 69253 180 

E-mail:   cvti@cvtisr.sk  

www.cvtisr.sk  

Kontakt 


