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Predstavovaná databázová kolekcia je sprístupňovaná v rámci projektu: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup 

k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) 

http://nispez.cvtisr.sk/ 

V portfóliu databáz / kolekcií sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ je 

možné nájsť plnotextové, bibliografické, citačné a scientometrické elektronické 

informačné zdroje. Všetky e-zdroje v portfóliu projektu pochádzajú od 

dôveryhodných a svetovo renomovaných vydavateľov. 

 

Vyšli nasledovné manuály: 

 ACM/Association for Computing Machinery 

 Art Museum Image Gallery 

 Gale Virtual reference Library: Art 

 IEEE/IET electronic Library (IEL) 

 Knovel Library 

 ProQuest Central 

 REAXYS 

 ScienceDirect 

 SpringerLink 

 Wiley Online Library 

 SCOPUS 

 Web of Knowledge 

Všetky manuály je možné nájsť na adrese http://nispez.cvtisr.sk/ v sekcii Výstupy 

špecifického cieľa 1, a taktiež pri podrobnom popise každého EIZ. 

Licenčné podmienky 

Využívanie databázy podlieha týmto licenčným podmienkam: 

 

 Zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov či iných programov 

na automatické a zrýchlené sťahovanie dát 

 Prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov je povolené 

iba pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme 

 Zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného 

využívania 

 

Nerešpektovanie uvedených licenčných podmienok vedie k zablokovaniu prístupu 

k databázovej kolekcii. 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/
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REAXSYS je rozsiahla databáza štruktúr, fyzikálno-chemických vlastností, biologických, 

farmakologických, ekologických informácií a reakcií týkajúcich sa organických zlúčenín. V súčasnosti 

zahŕňa vyše 1 000 000 abstraktov odborných článkov. Poskytuje prístup k vyhľadávaniu štruktúrnych 

vzorcoch, chemických zlúčenín, chemických reakcií a bibliografických údajov. Pomáha rýchlo a 

efektívne nájsť experimentálne údaje pre konkrétnu zlúčeninu alebo reakciu z rozdielnych zdrojov. 

Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované články s prepojením na ich plné 
texty nachádzajúce sa v databázach SciVerse Scopus a SciVerse ScienceDirect. 

Tematické zameranie: 

 organická, anorganická chémia 

 environmentálna chémia 

 lekárska chémia 

 prírodné vedy 

 

 analytická a fyzikálna chémia 

 materiálová chémia 

 biochémia 

 

Historické koncepty budovania databázy: 

Databáza ponúka obsah prestížnych databáz CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent 

Chemistry. Databáza Beilstein z oblasti organickej chémie obsahuje časopisy už od r. 1771 a 

patentové publikácie z rokov 1869-1980. Gmelin, pôvodne Gmelin Handbook of Inorganic and 

Organometallic Chemistry obsahuje periodiká z r. 1772-1980. Patent Chemistry obsahuje patenty z 

oblasti organickej chémie a prírodných vied – patenty z USA od r. 1976, z Európy a zvyšku sveta od r. 

1978. 

 
Aké dokumenty: 

 1 000 000 abstraktov odborných článkov 

 8 mil. chemických zlúčenín 

 5 mil. záznamov o reakciách 

 3 mil. záznamov bibliografických citácií 

 faktografické údaje – chemické štruktúry, chemické reakcie, fyzikálne vlastnosti 

 plné texty článkov 

 

REAXYS obsahuje všetky dokumenty a údaje z databázy Crossfire v dostupnejších formách a s 

možnosťou generovať štruktúry priamo z mien alebo fráz. 

 

 

 

 

 

 

Čo je REAXYS? 
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Prístup k rozhraniu 

 

1 

2 

3 

http://nispez.cvtisr.sk 

http://nispez.cvtisr.sk/


S t r a n a  | 3 

 

 

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

Možnosti prístupu k databáze REAXYS ako aj k ponuke ostatných EIZ: 
 

 webová stránka projektu NISPEZ (http://nispez.cvtisr.sk/) 

 webové stránky akademických knižníc VŠ a univerzít na Slovensku, ÚK SAV a vybraných 
vedeckých knižníc 

 Vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk (http://scientia.cvtisr.sk/) 

 Alternatívne môžete použiť aj webovú stránku www.reaxys.com 

 

Lokálny prístup  

 používateľ môže e-zdroje využívať na počítačoch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v študovniach 
alebo prostredníctvom svojho PC či iného mobilného zariadenia v iných cez WiFi sieť v rámci 
budovy CVTI SR. 

 ak váš počítač (IP adresa) patrí do preddefinovaného rozsahu a licencie sú k dispozícii, budete 
okamžite rozpoznaný a prihlásený. 

 

Vzdialený prístup 

 používateľ k e-zdrojom môže pristupovať prostredníctvom vzdialeného prístupu – t.j. 
využívanie EIZ sa v tomto prípade neviaže fyzicky na budovu inštitúcie, ale ich môže využívať 
napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod. Vzdialený prístup k e-zdrojom 
znamená, že používateľ nemusí fyzicky prísť do budovy knižnice, ale môže vyhľadávať v e-
zdrojoch a pracovať s nimi v súlade s licenčnými podmienkami a po registrácii z 
ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet (napr. z domu, internetovej kaviarne, 
kancelárie a pod.). 

 podmienky využívania a viac informácií o vzdialenom prístupe k EIZ možno nájsť na 
webových stránkach jednotlivých inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu NISPEZ. 

 
Scientia.sk – vyhľadávací portál pre vedu a výskum 

 Účelom portálu je efektívne sprístupniť e-zdroje pre výskum a vývoj. Portál z jedného 
rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých 
ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje všetkých inštitúcií, ktoré sú zapojené 
do projektu NISPEZ. Používatelia majú k dispozícii aj portál elektronických časopisov, ktorý je 
budované pre tú–ktorú inštitúciu. 

 Portál scientia.sk ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX 
efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorý 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
http://www.reaxys.com/
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Vyhľadávanie chemických reakcií 

Dvojitým kliknutím do vyhľadávacieho okna štruktúr sa spustí externý editor, ktorým je možné: 

- nakresliť dotaz na štruktúru alebo reakciu, 

- doplniť, upraviť uložené štruktúry, 

- preniesť nakreslený dotaz do vyhľadávacieho okna, 

- nájsť a spresniť výsledky pomocou filtrov. 

Ďalšie požiadavky na vyhľadávanie je možné označiť vo vyhľadávacom formulári. 

Vyhľadávanie chemických reakcií 
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Okrem chemických reakcií ponúka REAXYS možnosť hľadať chemické látky a ich vlastnosti,  

dokumenty a autorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAXYS podporuje rôzne editory na kreslenie štruktúrnych vzorcov (Isis Draw, Symyx, Crossfire 
Structure Editor). Predvoleným editorom je MarvinSketch. K plnohodnotnému vyhľadávaniu 
v databáze je nevyhnutné mať v PC nainštalovaný okrem editora na kreslenie štruktúrnych vzorcov aj 
programovací jazyk Java. 
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MarvinSketch – okno pre písanie štruktúry 

 

V záložke Query – Reactions – Generate structure from name po dvojkliknutí na okno v strede s 

textom MarvinSketch sa otvorí nové okno na písanie štruktúry. 

 

 

MarvinSketch 
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Náhľad prenesenej chemickej štruktúry do základného okna po kliknutí na TRANSFER QUERY 

Tu pomocou základných skeletov, väzieb a prvkov nakreslíme chemickú štruktúru, ktorú prenesieme 

do základného okna kliknutím na text Transfer Query v ľavej dolnej časti kresliaceho okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r a n a  | 8 

 

 

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

 

 

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia vo forme tabuľky. Každá chemická reakcia má svoje číslo v rámci 

databázy REAXYS (Rx-ID), ktoré je unikátnym identifikačným číslom. 

 

 

Každá nájdená substancia obsahuje: 

- údaje o vlastnostiach a zväčšený obraz jej štruktúry v 2 alebo 3-rozmernom zobrazení, 

- možnosti jej komerčného využitia (prostredníctvom databázy eMolecule), 

Výsledky vyhľadávania 
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- možnosť vytvoriť plán syntézy prostredníctvom nástroja Synthesis Plan, 

- možnosť kopírovať štruktúrne vzorce, 

- odkazy na plné texty článkov predplatených časopisov a patentov. 

 

 

Obrázok A: Okno zobrazujúce hľadanú látku v chemických reakciách ako východiskovú zlúčenina 

alebo aj produkt 

 

Po kliknutí na Search sa otvorí okno (obr. A),   kde sa nami hľadaná látka zobrazí v chemických 

reakciách ako východisková zlúčenina, ale aj ako produkt. V hornej časti okna vľavo je uvedený počet 

nájdených reakcií. Na ľavej strane sa nachádzajú možnosti na zúženie vyhľadávania, ako sú výťažok 

reakcie, katalyzátor, rozpúšťadlá a ďalšie podmienky reakcií. Pod každou reakciou sa nachádzajú 

zdroje jednotlivých reakcií, citácie.  

Prepojenie so Scopusom a ScienceDirect umožňuje po kliknutí na Full Text otvoriť plný text článku, 

patentu hovoriacom o danej reakcii; nutné je však mať licenciu na daný časopis a ročník. Tu si 

môžeme vybrať určité reakcie a po stlačení Limit to sa nám zobrazia len vybrané reakčné schémy s 

literárnymi odkazmi, ktoré je možné tak ako aj pri nelimitovaných reakciách si ich vytlačiť, zväčšiť, 

zmenšiť, usporiadať podľa zvolených kritérií alebo záložkou Output sa dostať k výstupnej správe v pdf 

formáte (obr. B). 
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Obrázok B: Výstupná správa o hľadanej chemickej látke v pdf formáte záložka OUT-PUT 

 

 

Zobrazenie ďalších informácií o jednotlivých vstupných reaktantoch a produktoch 
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Ak sa chceme dozvedieť viac informácií o jednotlivých vstupných reaktantoch a produktoch, klikneme 

na ikony pod chemickými štruktúrami v rovniciach .  

Napr. na ikonu     

 

 

Plná citácia článku po kliknutí na SHOW DETAILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originálny manuál databázy REAXYS v anglickom jazyku je dostupný na adrese: 

https://www.reaxys.com/info/files/Reaxys_QRG_Feb2010.pdf 

https://www.reaxys.com/info/files/Reaxys_QRG_Feb2010.pdf


 



Databázu REAXYS sprístupňujú: 

 

1. Chemický ústav SAV - www.chem.sk  

2. Slovenská technická univerzita v Bratislave - www.stuba.sk 

3. Univerzita Komenského v Bratislave - www.uniba.sk 

4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - www.upjs.sk 

5. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - www.ucm.sk 

6. Ústav experimentálnej farmakológie SAV - www.uef.sav.sk  

7. Ústav polymérov SAV - www.polymer.sav.sk  
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Táto publikácia bola pripravená ako súčasť národného projektu 

 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) 

Aktivita 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby 

výskumu a vývoja 

Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001 
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