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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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SpringerLink je abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2251 titulov 

recenzovaných odborných časopisov  a ku 43 613 online knihám vydavateľstva Springer.  Plné texty 

článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické 

odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné aj spoločenské vedy. 

 

Tematické zameranie: 

 architektúra 

 urbanizmus 

 astronómia 

 biológia 

 biochémia 

 biotechnológie 

 doprava 

 drevárstvo 

 lesníctvo 

 ekonómia 

 obchod 

 elektronika 

 elektrotechnika 

 energetika 

 fyzika 

 geografia 

 geológia 

 humanitné vedy 

 hydrológia 

 hutníctvo 

 metalurgia 

 chémia 

 chemické inžinierstvo 

 informačná veda 

 legislatíva 

 matematika 

 materiály 

 medicína 

 počítače 

 software 

 poľnohospodárstvo 

 potravinárstvo 

 spoločenské vedy 

 stavebníctvo 

 strojárstvo 

 telekomunikácie 

 vzdelávanie 

 životné prostredie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je SpringerLink? 
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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 SpringerLink 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.springerlink.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.springerlink.com/
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Na základe úzkej spolupráce s používateľmi pomocou pripomienok, spätnej väzby a rozsiahlej štúdie 

použiteľnosti zaviedol SpringerLink nové rozhranie. 

Hlavné vylepšenia: 

 PDF náhľady kapitol eKníh 

 Vylepšené funkcie prehliadania 

 Prehliadanie abstraktov bez toho aby bolo potrebné opustiť výsledky vyhľadávania 

 Vylepšené funkcie vyhľadávania – vrátane vyhľadávania podľa citácie 

 Jednoduché filtre pre články Online First a Open Access 

 

 

 

 

 

 

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

napr. 

polyethylene AND "tensile strenght" 

"acetic acid" AND "specific heat" 

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

stainless OR "corrosion resistant" steel 

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:  

polyethylene NOT polyester 

acrylic NOT acid 
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. (polypropylene OR (polyethylene NOT polyester)) AND "tensile strength" 

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. chemical resist* 

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. "polypropylene oxide" 

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. acetone phenol 

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

 

 

 

 

Základné operátory a špeciálne znaky 

 



S t r a n a  | 6 

 

 

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

 

 

Základné vyhľadávanie je k dispozícii priamo na hlavnej stránke databázy. Implicitne je nastavené 
vyhľadávanie podľa kľúčových slov. Ďalej podľa zobrazených možností (autor, publication atď.) 

Kliknutím na "Advanced Search" vyvoláte ponuku pokročilého vyhľadávania s viacerými možnosťami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné vyhľadávanie 
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Pokročilé vyhľadávanie umožňuje používateľovi presnejšie vyšpecifikovať rešeršnú požiadavku 

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

podľa rôznych údajov, ktoré je možné vzájomne kombinovať . Na rozdiel od väčšiny databáz je tu 

navyše pole DOI (bod 1), čo je jednoznačný identifikátor dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokročilé vyhľadávanie 

 

1 
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Hneď na úvodnej stránke máte niekoľko možností ako začať databáze prechádzať: 

1. podľa typu dokumentu 

2. podľa názvu dokumentu 

3. podľa odboru 

4. podľa vybraných zbierok dokumentov 

Keď zvolíte jednu z kategórií, systém Vám síce zobrazí rádovo tisíce nájdených dokumentov, ale 

zároveň umožní s výsledkami ďalej pracovať. Týmto spôsobom sa teda môžete jednoducho dostať k 

Vami požadovanému téme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehliadanie 

 

1 

2 

3 

4 
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Výsledky  

 

Triedenie výsledkov 

Zelený štvorček znamená , že je dostupný plný text 



S t r a n a  | 10 

 

 

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

 

Výsledky vyhľadávania môžeme triediť podľa: 

  relevancie 

 názvu 

 roku vydania 

Pri konkrétnom dokumente je možné zobraziť referencie a citácie na daný dokument, rovnako je 

možné citácie exportovať. 

 

 

 

 

 

 

 

Plný text vo formáte pdf 
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Na paneli vľavo máme možnosť filtrovať vyhľadávanie podľa šiestich kategórií: 

1. kolekcie 

2. roku copyrightu 

3. dátumu SpringerLink 

4. autora 

5. typu obsahu 

6. jazyka 

 

 

 

Upresnenie vyhľadávania  

 



 



Databázu SpringerLink sprístupňujú: 

1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - www.aos.sk 

2. Akadémia umení v Banskej Bystrici - www.aku.sk  

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

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

5. Katolícka univerzita v Ružomberku - www.ku.sk 

6. Prešovská univerzita v Prešove - www.unipo.sk 

7. Slovenská národná knižnica v Martine - www.snk.sk  

8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - www.uniag.sk 

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

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

11. Technická univerzita vo Zvolene - www.tuzvo.sk 

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - www.tnuni.sk 

13. Trnavská univerzita v Trnave - www.truni.sk 

14. Univerzita J. Selyeho v Komárne - www.selyeuni.sk  

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

16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - www.ukf.sk 

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

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

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

20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - www.uvm.sk 

21. Univerzitná knižnica v Bratislave - www.uk.sav.sk 

22. Vysoká škola múzických umení v Bratislave - www.vsmu.sk  

23. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - www.vsvu.sk  

24. Ústredná knižnica SAV v Bratislave - www.uk.sav.sk  

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

Garant obsahu/gestor 

Mgr. Andrea Doktorová 

Ústredná knižnica SAV v Bratislave 

andrea.doktorova@savba.sk 

Zostavovateľ 

Mgr. Roman Herda 

CVTI SR 

roman.herda@cvtisr.sk 

 

http://www.aos.sk/
http://www.aku.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.euba.sk/
http://www.ku.sk/
http://www.unipo.sk/
http://www.snk.sk/
http://www.uniag.sk/
http://www.stuba.sk/
http://www.tuke.sk/
http://www.tuzvo.sk/
http://www.tnuni.sk/
http://www.truni.sk/
http://www.selyeuni.sk/
http://www.uniba.sk/
http://www.ukf.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.ucm.sk/
http://www.uvm.sk/
http://www.uk.sav.sk/
http://www.vsmu.sk/
http://www.vsvu.sk/
http://www.uk.sav.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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