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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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Digitálna knižnica ACM je v súčasnosti najobsiahlejšiou kolekciou plnotextových článkov a 

bibliografických záznamov v oblasti počítačov a informačných technológií. Plnotextová databáza 

obsahuje kompletnú kolekciu ACM publikácií, ktorá sprístupňuje vyše 357 tis. plnotextových článkov, 

44 časopisov s vysokým impakt faktorom, vyše 275 konferenčných zborníkov pridaných ročne, 8 

najcitovanejších magazínov v oblasti počítačovej vedy (podľa spoločnosti Thomson-Reuters), 37 

technických správ, multimediálne dokumenty. Digitálna knižnica ACM zároveň ponúka aj prístup k 

viac ako 2 mil. bibliografickým záznamom o publikáciách iných vydavateľstiev z oblasti výpočtovej 

a komunikačnej techniky. 

 

Typy sprístupňovaných dokumentov 

 odborné a vedecké časopisy 

 výskumné správy, protokoly 

 zborníky z konferencií zverejnené do 3 

týždňov po ich zaslaní organizátorom 

alebo vydavateľom 

 informačné bulletiny 

 publikácie partnerských organizácií 

 CM ACM Oral History Interviews – 

publikácie rozhovorov s osobnosťami z 

oblasti informačných technológii 

 

Tematické zameranie: 

 informačná architektúra 

 teória systémov 

 databázy 

 hĺbková analýza dát 

 softvérové inžinierstvo 

 počítačová bezpečnosť 

 počítačová grafika 

 informačný prieskum 

 komunikácie 

 mobilné telefóny 

 umelá inteligencia 

 bioinformatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je ACM Digital Library? 
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Prístup k rozhraniu 

 

1 

2 

3 

http://nispez.cvtisr.sk 

http://nispez.cvtisr.sk/
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Možnosti prístupu k databáze ACM Digital Library 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 (http://dl.acm.org/) 

 

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 
budovaný 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://dl.acm.org/
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Úvodná obrazovka digitálnej knižnice ACM predstavuje vstupnú bránu k informáciám z oblasti 

počítačovej vedy pre IT profesionálov, študentov aj rešeršných pracovníkov. Portál ACM ponúka 

niekoľko možností vyhľadávania: 

 jednoduché vyhľadávanie Search 

 pokročilé vyhľadávanie Advanced Search 

 prehľadávanie dokumentov digitálnej knižnice Browse the Digital Library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používateľské rozhranie & Prostredie databázy 
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ACM Digital Library dovoľuje pri vyhľadávaní používať obvyklé spôsoby zápisu požiadavky. Bežné 
slová (ako členy, spojky či predložky) a špeciálne znaky (napr. %, = a pod.) systém 
nevyhľadáva. 
 

AND Oba hľadané výrazy alebo frázy sa musia nachádzať na jednej stránke, v prípade 
tabuliek v jednom riadku tabuľky. 

napr. 

information AND architecture 

OR Jeden a/alebo druhý výraz či fráza sa musia nezávisle nachádzať na hocktorej 
stránke, v prípade tabuliek v hocktorom riadku tabuľky. 
napr. 
accessibility OR findability OR credibility 

Tip: Logický operátor OR je vhodné použiť pri zameniteľných alebo podobných 
slovách či pri synonymách. 

NOT Slovo alebo fráza sa nesmie nachádzať na rovnakej stránke alebo v rovnakom 
riadku tabuľky ako ostatné hľadané výrazy. 
Napríklad:  

accessibility NOT credibility 

Tip: Logický operátor NOT funguje ako AND NOT a môže pomôcť znížiť počet 
vyhľadaných záznamov. Použitie operátora NOT na začiatku vyhľadávania nie 
je povolené. 

() Pomocou zátvoriek môžete vytvoriť komplikovanejšie vyhľadávanie. Ich počet  nie je 
obmedzený. 

napr. (accessibility OR (usability NOT credibility)) AND findability 

Tip: Požiadavky uvedené v zátvorkách budú spracované ako prvé. 

Bez použitia zátvoriek je postup spracovania logických operátorov v poradí OR – NOT 
– AND. 

* Hviezdička sa používa namiesto jedného alebo viacerých znakov na konci výrazu. 

napr. tele* 

Tip: Hviezdička sa nedá použiť pri vyhľadávaní fráz v úvodzovkách 
ani v strede slova. Žiadne ďalšie náhradné znaky (napr. ?) nie sú 
povolené. 

" " Použite ich, ak chcete vyhľadať presnú frázu. 

napr. "information architecture" 

Tip: Slová v úvodzovkách budú vyhľadané presne tak, ako sú napísané (v tabuľkách 
v jednej bunke). Vhodné pre hľadanie ustálených fráz. 

medzera Systém vyhľadá výrazy vzdialené od seba približne do desať slov alebo v jednom 
riadku tabuľky. 

napr. information architecture 

Tip: Pri tomto zápise nie je podstatné poradie hľadaných výrazov. 

 

 

 

Základné operátory a špeciálne znaky 
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Základné vyhľadávanie je prístupné po celý čas v hornej časti stránky. Do vyhľadávacieho riadku 

môžete zadať kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné vyhľadávanie 
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Pokročilé vyhľadávanie umožňuje používateľovi presnejšie vyšpecifikovať rešeršnú požiadavku 

zadaním slov, výrazov (presnú frázu zadáme do úvodzoviek), kľúčových slov.  

Systém využíva na spájanie zadaných výrazov operátory AND, OR alebo NOT. Používateľ môže 

vyhľadávať podľa mena autora, recenzenta, editora, poradcu.  

V prípade menovcov je možné spresniť príslušnosť - pracovisko autora v poli Affiliations.  

Vyhľadávacie okno pokročilého vyhľadávania obsahuje tiež polia na vyhľadávanie podľa názvu 

publikácie, názvu konferencie, roku vydania dokumentu, ISBN, ISSN, DOI.  

V poli Required components používateľ vie určiť, či požaduje iba články s plným textom, alebo aj 

abstrakty, príp. recenzie. 

 

 

 

 

 

Pokročilé vyhľadávanie 

 

Výber typu dokumentu 
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Výsledky 

 

Triedenie výsledkov 

Plný text vo formáte pdf 

Bibliometrické údaje o autoroch 
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Výsledky vyhľadávania môžeme triediť podľa: 

  relevancie 

 názvu 

 roku vydania 

 vydavateľa 

 citovanosti 

 počtu stiahnutí 

 

Bibliografický záznam obsahuje: 

 abstrakt 

 bibliometrické údaje o autoroch 

 zoznam použitej literatúry 

 citácie príspevku 

 zaradenie do klasifikácie ACM 

 údaje o dokumente (časopise, zborníku) 

 recenzie a komentáre 

 bibliometrické údaje o príspevku vytvorené spoločnosťou ACM (počet citácií, počet 

dostupných publikácií od daného autora v ACM, počet prezretí príspevku za posledných 

6 a 12 mesiacov. 
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Výsledky vyhľadávania môžeme upresniť na paneli vľavo.  

Možnosť filtrovať vyhľadávanie podľa troch kategórií, ktoré možno ďalej filtrovať: 

1. ľudia 

- mená  

- inštitúcie 

- autori 

- editori 

- recenzenti 

2. publikácie 

- rok publikácie 

- meno publikácie 

- ACM publikácia 

- všetky publikácie 

- formát obsahu 

- vydavateľ 

3. konferencie 

- sponzori 

- eventy 

- pokračujúce série 

4. kombináciu vyššie uvedených 

 

Upresnenie vyhľadávania 

1 

2 

3 
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Funkcia Browse umožňuje prehliadať jednotlivé typy publikácií vydávané spoločnosťou ACM 

(časopisy, magazíny, zborníky), konferenčné zborníky, špeciálne kolekcie, elektronické knihy a pod. 

Zároveň je možné prezerať jednotlivé dokumenty podľa typu dokumentu, vydavateľa, podľa 

klasifikačného systému ACM (ACM Computing Classification System).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľadávanie jednotlivých titulov ACM Browse 

 

Prezeranie dokumentov podľa 

typu, podľa vydavateľa 

Prezeranie ACM publikácií 
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Bibliometrické údaje o autorovi obsahujú rozpätie publikovania v databázach ACM, počet publikácií, 

citovanosť, počet plnotextových dokumentov dostupných v ACM, počet stiahnutých dokumentov za 

posledných 6 a 12 mesiacov. 

 

 

 

 Využívanie funkcie Tools and Resources, ktorá umožňuje efektívnejšiu prácu 

s vyhľadanými záznamami 

 Odoberanie noviniek cez RSS kanály – cez službu TOC Service 

 Zasielanie e-mailom obsahov zborníkov, ktoré pribudli v databáze z hľadanej oblasti – cez 

službu TOC Service 

 Ukladanie článkov cez službu Save Binder 

 Export bibliografických údajov vo formátoch BibTeX, EndNote, ACM Ref 

 Zdieľanie vyhľadaných článkov e-mailom, cez sociálne siete Facebook, Twitter 

 

Bibliografické údaje o autorovi 

 

Výhody registrácie 

 

Ukladanie záznamov 

Zdieľanie záznamov 



Databázu ACM Digital Library sprístupňujú: 

 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - www.cvtisr.sk  

2. Ekonomická univerzita v Bratislave - www.euba.sk  

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

4. Technická univerzita v Košiciach - www.tuke.sk  

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

6. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - www.umb.sk 

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

8. Žilinská univerzita v Žiline - www.uniza.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant obsahu/gestor 

Ing. Viera Tomášová 

Technická univerzita v Košiciach 

viera.tomasova@tuke.sk 

Zostavovateľ 

Mgr. Roman Herda 

CVTI SR 

roman.herda@cvtisr.sk 

 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.euba.sk/
http://www.stuba.sk/
http://www.tuke.sk/
http://www.uniba.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.uniza.sk/


 

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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