
CVTI SR                                                           Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

Strana 1 z 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa  

o činnosti Národného centra pre popularizáciu vedy 

a techniky v spoločnosti v roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vypracovalo: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR 

Bratislava, marec 2011



CVTI SR                                                           Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

Strana 2 z 13 

 

 

1. Úvod 
  

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 7. februára 2007 bol schválený návrh 

Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.  V súlade s touto stratégiou zriadilo      

v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci Centra vedecko-technických informácií (ďalej 

len „CVTI SR“) odbor Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

(ďalej len „NCP VaT“),  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na 

celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu. NCP VaT i v roku 2010 plnilo úlohy 

celospoločenského charakteru v oblasti popularizácie vedy a techniky, ktoré organizácie 

výskumu a vývoja sami nedokáţu zabezpečiť. Jedná sa  predovšetkým o:  

 organizačné zabezpečenie popularizácie vedy a techniky vo všeobecnom význame 

v médiách a prinášanie aktuálnych informácií o prínosoch výsledkov výskumu 

a vývoja; 

 kaţdoročné spoluorganizovanie podujatia ,,Týţdeň vedy a techniky na Slovensku“, 

ktorého hlavným organizátorom  je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“).  

 zastrešovanie všetkých sprievodných akcií „Týţdňa vedy a techniky na Slovensku“ 

usporadúvaných organizáciami výskumu a vývoja na Slovensku; 

 oceňovanie osobností a organizácií vedy a techniky (napr. Vedec roka);  

 sumárne spracovávanie výsledkov výskumu a vývoja a aktivít z oblasti vedy 

a techniky do podoby zrozumiteľnej všetkým vzdelanostným vrstvám verejnosti 

a prezentovať ich dostupnými komunikačnými kanálmi verejnosti;  

 zabezpečovanie priameho kontaktu s odbornou a širokou verejnosťou formou 

konferencií, prednášok, seminárov, verejných diskusií, vedeckých kaviarní a cukrární, 

stálych expozícií zameraných na  vedné disciplíny technického, prírodovedného, ale aj 

spoločenskovedného a humanitného charakteru, ktoré umoţnia verejnosti priamo 

reagovať na prezentácie výsledkov výskumu a vývoja;  

 vydávanie elektronických novín ─ Vedecký kaleidoskop; 

 správu a prevádzku Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie 

(ďalej len „CIP VVI“); 

 obsahové napĺňanie popularizačnej časti portálu CIP VVI a vedenie agendy Veda 

a spoločnosť. 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/69103A612C77D3A4C12572750037C2A8?OpenDocument
http://www.minedu.sk/
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2.  Stav inštitucionálneho budovania NCP VaT v roku 2010   

 

2.1. Organizačné a personálne zabezpečenie 

Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.  

2.1.1.  Oddelenie komunikácie a propagácie  

Náplňou Oddelenia komunikácie a propagácie (ďalej len „OKaP“) bolo zabezpečovať 

kontakt s odbornou a laickou verejnosťou a pribliţovať im vedu a techniku prostredníctvom 

priamych komunikačných kanálov, organizačne zabezpečovať podujatia popularizujúce vedu 

a techniku, v spolupráci s predstaviteľmi komunity výskumu a vývoja uskutočňovať stretnutia 

s novinármi s cieľom prezentovať aktuálne výsledky výskumu a vývoja na Slovensku, 

organizovať popularizačné akcie koordinované MŠVVaŠ SR (napr. „Týţdeň vedy a techniky 

na Slovensku“). OKaP spravovalo a po obsahovej stránke napĺňalo portál 

www.tyzdenvedy.sk. Priame i nepriame komunikačné kanály boli v oddelení OKaP 

vyuţívané na rozvinutie spolupráce so zástupcami televízie, rozhlasu či tlačových médií 

s cieľom zvýšiť záujem širokej verejnosti o vedu a techniku.  

Počet pracovníkov:  4  

 

2.1.2.  Oddelenie elektronických služieb  

Jadrom činnosti Oddelenia elektronických sluţieb (ďalej len „OES“) bolo 

poskytovanie sluţieb širokej verejnosti s vyuţitím moţností internetu ako komunikačného 

a informačného nástroja pri popularizácii vedy a techniky. Svoje aktivity realizovalo 

prostredníctvom portálu CIP VVI na webovom sídle  www.vedatechnika.sk. OES spravovalo 

a po obsahovej stránke zabezpečovalo všetky moduly popularizačnej časti portálu.   

OES zabezpečovalo kompletnú redaktorskú činnosť, vrátane jazykovej úpravy, prekladov do 

slovenského jazyka, technického spracovania príspevkov, audio a videodokumentácie, ako aj 

informačných prieskumov v globálnej počítačovej sieti.   

Počet pracovníkov: 4   

   

2.1.3.  Oddelenie správy a prevádzky portálu  

Oddelenie správy a prevádzky portálu (ďalej len „OSaPP“) zabezpečovalo prevádzku 

CIP VVI, najmä jeho časti Informačný systém a organizovalo zbery dát do jeho podsystémov 

v zmysle platnej legislatívy,  venovalo  sa správe pouţívateľov,  generovalo výstupné zostavy 

(štatistický modul VVP), poskytovalo hotline pre technickú podporu pouţívateľom portálu,  

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/69103A612C77D3A4C12572750037C2A8?OpenDocument
http://www.vedatechnika.sk/
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podieľalo sa na rozvoji CIP VVI a v súčinnosti s MŠVVaŠ SR zodpovedalo za udrţiavanie 

obsahovej časti vybraných modulov.  Do ostrej prevádzky boli uvedené nasledujúce moduly 

informačného systému: Štatistický modul VVP (Organizácie), Projekty, Experti a Periodické 

hodnotenie výskumu a vývoja. V súvislosti s členstvom CVTI SR v zdruţení európskych 

prevádzkovateľov informačných systémov zameraných na vedu a výskum EuroCRIS sa 

OSaPP podieľa na implementácii spoločného formátu CERIF (Common European Research 

Information Format) do informačného systému výskumu a vývoja prostredníctvom národného 

projektu s názvom Národný informačný systém pre výskum a vývoj – elektronické 

informačné zdroje . 

Počet pracovníkov: 4 

  

3.      Vyhodnotenie aktivít NCP VaT v roku 2010 

  

3.1. Projekt: Týždeň vedy a techniky na Slovensku (29. 11. – 3. 12. 2010) 

MŠVVaŠ SR ako gestor štátnej vednej a technickej politiky kaţdoročne organizuje 

v spolupráci s NCP VaT podujatie „Týţdeň vedy a techniky na Slovensku“. NCP VaT aj 

v roku 2010 úzko spolupracovalo s MŠVVaŠ SR pri organizačnom a technickom 

zabezpečovaní hlavných podujatí konaných v rámci ,,Týţdňa vedy a techniky na Slovensku 

v roku 2010“ (ďalej len ,,TVT 2010“). Slávnostné otvorenie TVT 2010 sa uskutočnilo dňa   

29. novembra 2010 za účasti ministra  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Eugena Jurzycu. 

 

Hlavné podujatia TVT 2010: 

- odborná konferencia „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných 

školách?“, ktorú NCP VaT organizovalo v spolupráci s občianskym zdruţením 

Mladí vedci Slovenska. Konferencia bola podujatím, ktoré oficiálne otvorilo TVT 

2010; 

- sprievodné podujatie konferencie ,,SCIENTIA PRO FUTURO“ celoštátna súťaţná 

prehliadka ţiackych vedeckých a technických projektov vypracovaných ţiakmi 

stredných škôl poskytlo stredným školám priestor na nadväzovanie kontaktov        

s výskumnými pracoviskami a univerzitami; 

- národná konferencia na tému ,,Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska 

(prínosy vzdelania, výskumu a vývoja pre energetický sektor)“; 
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- Odovzdávanie Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 

a techniku za rok 2010 spojené so slávnostným galavečerom. 

 

Ďalšie podujatia spoluorganizované NCP VaT v rámci TVT 2010: 

- výstava centier excelentnosti a centier transferu technológií pod názvom 

„Posterová  prezentácia ─ Vedecké poznatky v praxi´“ (v rámci projektu         

NITT SK); 

- ,,Festival vedy a techniky 2010“ v spolupráci s neziskovou organizáciou 

AMAVET; 

- odborná konferencia na tému „Podnety vedy a techniky a ich uplatnenie v praxi“    

v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností ); 

- sprievodné podujatia v rámci TVT 2010 v celej Slovenskej republike. 

 

NCP VaT v roku 2010 pripravilo a tieţ spustilo do rutinnej prevádzky nový portál 

Týţdňa vedy a techniky na Slovensku (www.tyzdenvedy.sk), ktorý bol obsahovo napĺňaný 

v spolupráci s MŠVVaŠ SR. 

 

3.2.      Projekt: Podujatia popularizácie vedy zamerané na mládež i dospelých 

 NCP VaT celý rok 2010 realizovalo projekt „vedecké kaviarne“ s názvom Veda 

v CENTRE. Základom týchto podujatí je popularizačná prednáška vedeckého pracovníka           

z vybraného vedného odboru spojená s diskusiou širokej verejnosti k prednášanej téme.         

V roku 2010 sa uskutočnilo 10 vedeckých kaviarní  v Bratislave, na ktorých sa zúčastnilo viac 

ako 930 záujemcov. Veda v CENTRE je určená pre širokú verejnosť a našla si uţ svojich 

pravidelných návštevníkov. V roku 2010 v rámci projektu Veda v CENTRE, NCP VaT 

spolupracovalo s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (zrealizovaných bolo osem 

kaviarní). Spolupráca bola nadviazaná aj s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

(zrealizované tri kaviarne) a Prešovskou univerzitou v Prešove (zrealizované dve kaviarne). 

Pre študentov stredných škôl sú určené Vedecké cukrárne. Sú postavené na  podobnom 

princípe ako Veda v CENTRE. Popredný vedecký pracovník v krátkej prednáške primeranej 

veku poslucháčov oboznámi študentov s danou problematikou so zámerom vyvolať diskusiu. 

Prítomný je i moderátor, ktorý diskusiu usmerňuje a rozvíja. V roku 2010 sa uskutočnilo 

desať Vedeckých cukrární v Bratislave a šesť v Košickom kraji.  Zo strany stredných škôl je 

o uvedené akcie mimoriadny záujem. SCHOLA LUDUS o. z. v spolupráci s NCP VaT v lete 

r. 2010 zrealizovali pôvodný vedecko-popularizačný denný tábor pre deti vo veku od 10 – 15 

http://www.tyzdenvedy.sk/
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rokov a diskusné hry zamerané na klimatické zmeny, nanotechnológie a  na oblasť energie. 

Zámer sa zrealizoval na piatich stredných školách  v Slovenskej republike. 

 

 

3.3.      Projekt: Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom masmédií 

NCP VaT nadviazalo spoluprácu s verejnoprávnymi i súkromnými médiami ako 

prostriedkami na popularizáciu vedy a techniky. Okrem regionálnych televízií v Bratislave 

boli popularizačné aktivity NCP VaT prezentované v STV 1, STV 2,  TV JOJ, TV Markíza, 

Slovenskom rozhlase, Rádiu Regina, Rádiu Devín a rozbehla sa aj spolupráca s TASR. 

Popularizačné články boli uverejnené v Hospodárskych novinách a Pravde. NCP VaT 

spolupracuje v regiónoch s Rádiom Nitra, Rádiom Prešov a Rádiom Regina v Banskej 

Bystrici. Pravidelná spolupráca v oblasti propagácie hlavných popularizačných podujatí   

NCP VaT a to Vedy v CENTRE a Vedeckej cukrárne bola s verejnoprávnymi médiami STV 

a SRo. Ranný magazín STV1, Rádio Devín v relácii Solárium a  Rádio Regina v relácii 

Rádiobudík pozývali pred konaním Vedy v CENTRE televíznych divákov a rozhlasových 

poslucháčov do vedeckej kaviarne formou rozhovoru naţivo s hosťom akcie. V Správach 

STV, v Televíznych novinách na Markíze a TV JOJ a v relácii Slovensko dnes sa odvysielali 

reportáţe zo spomínaných podujatí. Reportáţe a rozhovory s  hosťami týchto podujatí boli 

vysielané aj v SRo na rôznych okruhoch (SRo 1, Rádio Devín, Rádio Regina).  

 

Ďalšia spolupráca NCP VaT s médiami:  

 tlačová agentúra TASR kaţdý mesiac uverejňovala tlačovú správu pre médiá a novinárov 

(informácia o téme a hosťovi Vedy v CENTRE a Vedeckej cukrárne a o termíne konania 

podujatí);  

 Hospodárske noviny uverejnili v auguste rozhovor s hosťom letného špeciálu Vedy 

v CENTRE a pravidelne informovali o zaujímavých výsledkoch výskumu a vývoja na 

Slovensku v prílohe s názvom Výskum, vývoj, inovácie; 

 SRo okruh Rádio Devín vysielalo diskusnú reláciu o vede Laboratórium. Išlo o spoločný 

projekt NCP VaT a SRo zameraného na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Témy odborných diskusií korešpondovali s témami vedeckých kaviarní, alebo vedeckých 

cukrární. Hosťom relácie bol hosť z vedeckej kaviarne alebo vedeckej cukrárne, k nim si 

moderátor relácie pozýval ďalších (jedného resp. dvoch) odborníkov. Od marca do augusta 

2010 sa relácia vysielala raz do mesiaca. Od septembra do konca roku 2010 sa vysielala 

dva razy do mesiaca. Spolu bolo odvysielaných 14 relácií; 
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 STV 2 začalo v roku 2010 vysielať cyklus televíznych dokumentov o vede Spektrum vedy.  

Išlo o spoločný projekt NCP VaT a SAV zameraný na  popularizáciu vedy a techniky, 

prezentáciu vedeckej problematiky, výskumu a zaujímavých objavov. Vysielalo sa 

pravidelne raz do týţdňa a v roku 2010 sa odvysielalo  spolu 24 dokumentov; 

 na základe mediálnej spolupráce NCP VaT s Rádiom Nitra a Rádiom Prešov o propagácii 

vedeckej kaviarne v Nitre a Prešove vysielali obidve rádiá kaţdý mesiac rozhlasovú 

pozvánku vo forme predstavenia témy a hosťa Vedy v CENTRE, alebo formou krátkeho 

rozhovoru s hosťom ─  vedcom  Vedy v CENTRE v moderovanom bloku;  

 v roku 2010 vzniklo 10 krátkych filmov – 10 medailónov významných slovenských 

vedcov, ocenených Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu 

a techniku za rok 2010. Spomínané portréty vedcov boli vyrobené v záujme popularizácie 

významných osobností slovenskej vedy a techniky a budú sa vyuţívať v rámci 

popularizačných podujatí NCP VaT a v médiách. Všetky sú verejnosti sprístupnené na 

portáli CIP VVI i na novom portáli www.tyzdenvedy.sk. 

  

 

3.4.      Projekt: E-noviny (Vedecký kaleidoskop)  

 NCP VaT pokračovalo vo vydávaní elektronických novín s názvom Vedecký 

kaleidoskop na webovom sídle: http://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/, ktoré tvoria 

samostatný portálový subsystém v rámci  CIP VVI. E-noviny korešpondujú s trendom 

otvoreného prístupu k informáciám a poskytujú centrálny digitálny priestor pre prenos 

vedeckých poznatkov smerom k širokej verejnosti. Ich úlohou je prinášať príťaţlivým a 

zrozumiteľným spôsobom informácie o dianí na slovenskej vedeckej scéne. Obsahová náplň 

je zameraná na propagáciu podujatí, popularizáciu osobností slovenskej vedy a techniky, 

rozhovory, reportáţe, zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, transfer poznatkov či informačné 

zdroje. Články sú členené do 12 rubrík s priemerným mesačným prírastkom cca 50 

príspevkov. Okrem päťčlennej redakcie Vedeckého kaleidoskopu, ktorá zabezpečuje 

predovšetkým príspevky formou tlačových správ, rozhovorov a reportáţí, spolupracuje      

NCP VaT aj s externými prispievateľmi z radov organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti 

popularizácie vedy a techniky na Slovensku (Mladí vedci Slovenska, Univerzita 

Komenského, AMAVET a iní), z radov vedeckých pracovníkov či vysokoškolských 

študentov. Vedecký kaleidoskop je obohatený o publikovanie prepisov rozhlasových 

a televíznych relácií, získavaných v súvislosti s odberom denného monitoringu médií z firmy 

STORIN, s.r.o. V roku 2010 bolo spracovaných spolu 634 článkov (pôvodných 

http://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/
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i prehľadových) a prekladov, čo predstavuje pribliţne 45% nárast oproti roku 2009. 

Návštevnosť e-novín je cca 53000/mesačne (cca 40% nárast oproti návštevnosti v roku 2009), 

pričom najväčší záujem je o rubriky z akcií NCP VaT a z médií. Vedecký kaleidoskop je 

najčastejšie aktualizovaným (denne) a najčítanejším modulom portálu CIP VVI. V roku 2010 

redakcia budovala i digitálny archív e-novín. 

   

 

3.5.      Projekt: Vytváranie a správa popularizačných modulov portálu CIP VVI  

NCP VaT sa v roku 2010 venovalo vytváraniu a správe modulov v rámci portálu     

CIP VVI, ktoré sa týkajú prezentácie aktivít NCP VaT, agendy  vedy, techniky a spoločnosti, 

akcií a ocenení vzťahujúcich sa na vedu a techniku v rámci slovenského i európskeho 

teritória.  

 

Moduly:  

 

 NCP VaT ─  pre nosné aktivity NCP VaT  Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň sú na 

portáli CIP VVI vytvorené samostatné webové stránky, ktoré informujú o pripravovaných 

i realizovaných podujatiach. Pravidelne sú spracovávané fotoreportáţe a 

sprístupňované prednášky pozvaných vedcov. Na zviditeľnenie a zvýšenie popularizácie 

aktivít organizácií, ktoré realizujú podujatia v spolupráci s NCP VaT boli vytvorené 

samostatné stránky Veda v CENTRE v Nitre a Vedecká cukráreň v Košickom kraji. Tieto 

aktivity, ako aj aktivity ostatných spolupracujúcich organizácií, sú pravidelne 

propagované formou samostatných článkov vo Vedeckom kaleidoskope. Návštevnosť 

rubriky je cca 10500/mesiac.  

 

Súčasťou tohto modulu sú: 

  

 Videoarchív z akcií NCP VaT – priebeţne je budovaný videoarchív z akcií 

NCP VaT, ktorý v roku 2010 dosiahol počet 35 streamovaných 

videozáznamov.  Návštevnosť je 3400 vstupov/mesačne (nárast o cca 70 % 

oproti roku 2009). NCP VaT zabezpečovalo i počas roku 2010 ţivé internetové 

vysielanie z akcií NCP VaT (prípadne iných aktivít CVTI SR), vrátane 

zabezpečenia videokonferenčného vysielania – EVO (v spolupráci 

s Laboratóriom transferu technológií Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice). 
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Ďalej nahrávalo akcie NCP VaT a CVTI SR na video a spracovávalo nahrané 

videozáznamy do poţadovaného formátu, obvykle DVD-video pre archív 

CVTI SR  a streamovaný MP4 formát pre zverejnenie na portáli CIP VVI.  

NCP VaT spracovávalo grafické návrhy a tieţ realizovalo potlače vytvorených 

DVD.  Rozsah vytvárania týchto DVD presahuje akcie NCP VaT, ale týka sa 

aj podujatí organizovaných CVTI SR a MŠVVaŠ SR. 

 

 Videoarchív Spektrum vedy ─ je verejne prístupný videoarchív 

odvysielaných televíznych dokumentov z cyklu Spektrum vedy (v roku 2010 

bolo spracovaných 14 videozáznamov). 

 

 Audioarchív Laboratórium ─ je verejne prístupný audioarchív odvysielaných 

rozhlasových relácií Laboratórium (v roku 2010 bolo sprístupnených 14 

audiozáznamov). 

 

 Multimediálna galéria ─ kniţnica internetových odkazov na videozáznamy 

a audiozáznamy popularizujúce slovenskú vedu a techniku, vystúpenia 

slovenských odborníkov v médiách, kategorizovaná podľa jednotlivých 

odborov vedy a techniky (101 poloţiek). 

 

 Popularizácia vedy a techniky ─ sledujú sa aktivity MŠVVaŠ SR, vlády SR, je 

budovaný katalóg organizácií popularizujúcich vedu a techniku v Slovenskej republike 

i EÚ (naplnenie jednej z úloh vyplývajúcich zo Stratégie popularizácie vedy a 

techniky v spoločnosti) pod názvom Aktéri na scéne popularizácie vedy a techniky 

v spoločnosti (spracovaných je 103 organizácií). Je určený pre pedagógov všetkých 

stupňov škôl, študentov vysokých a stredných škôl, ţiakov základných škôl a širokú 

laickú verejnosť.  

 

 Veda a spoločnosť - je reprezentovaná rubrikami, ktoré sa týkajú vzťahu mladej 

generácie k vede a technike, rodovej problematiky súvisiacej s účasťou ţien vo vede a 

etických aspektov vedeckého výskumu. Návštevnosť rubriky je cca 7000/mesiac. 

Výrazný nárast návštevnosti bol zaznamenaný hlavne v rubrike Ţeny vo vede, ktorá 

bola rozšírená o európske iniciatívy, štatistiky rodovej rovnosti a aktivity Centra 

rodových štúdií.  
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 Ocenenia – rubrika venovaná oceneniam v oblasti vedy a techniky udeľovaným 

v Slovenskej republike a výberovo i v zahraničí. V roku 2010 boli na portáli CIP VVI 

sprístupnené ďalšie videomedailóny vybraných vedcov ocenených Cenou 

podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 (sedem 

videozáznamov). NCP VaT taktieţ zabezpečilo  vytvorenie medailónov vedcov, ktorí 

boli ocenení Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku  

za rok 2010 (10 videozáznamov). Návštevnosť je cca 2800/mesiac, čo je cca 70 % 

nárast oproti roku 2009. 

 

 

3.6.  Projekt: Vytváranie  a správa  katalógových  a  komunikačných  modulov   portálu          

        CIP VVI  

  NCP VaT sa v roku 2010 venovalo vytváraniu a správe modulov v rámci portálu         

CIP VVI, ktoré sa týkajú podujatí, vzdelávacích aktivít a informačných zdrojov vzťahujúcich 

sa na vedu a techniku v rámci slovenského i európskeho teritória a tieţ komunikácie               

s verejnosťou. 

 

 Podujatia a vzdelávacie aktivity ─ katalógy akcií v oblasti vedy a techniky 

v Slovenskej republike a EÚ. Obsah modulov zabezpečuje NCP VaT a zaregistrované 

organizácie, ktoré samostatne propagujú svoje pripravované aktivity. Archív obsahuje 

vyše 305 podujatí a 110 vzdelávacích aktivít. Pouţívateľský komfort je podporený 

nasadením adresne prispôsobených vyhľadávacích modulov, e-mailovou notifikáciou 

a syndikačným RSS nástrojom. Návštevnosť u oboch modulov je cca 2000/mesiac, 

rovnako ako v roku 2009. V roku 2010 pokračovala spolupráca s firmou        

Education, s. r. o., Bratislava, ktorá prevádzkuje rovnomenný portál poskytujúci 

informácie o kurzoch, štúdiách či konferenciách. Na portáli CIP VVI sú 

implementované tematicky vymedzené moduly, ktoré exportujú údaje a rozširujú 

ponuku akcií v rámci sekcií Podujatia a Vzdelávanie. 

 

 SciTech navigátor ─ pokračovalo sa v budovaní navigačného nástroja voľne 

dostupných internetových zdrojov, ktorý obsahuje vyše 740 anotovaných záznamov. 

V rámci neho je vytváraný i samostatný katalóg odkazov na novovznikajúce bezplatné 

odborné e-periodiká. Spracovaných je vyše 70 e-periodík, ktoré moţno vyhľadávať 



CVTI SR                                                           Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

Strana 11 z 13 

v rámci katalógu podľa odborov vedy a techniky, vydavateľa, krajiny, jazyka a 

obsiahnutej tematiky. Pre efektívny prístup k novinkám e-periodík sú do katalógu 

zaraďované i adresy RSS kanálov jednotlivých časopisov. Návštevnosť SciTech 

navigátora bola v roku 2010 pribliţne 5400 vstupov mesačne, rovnako ako v roku 

2009. 

 

  SciTech blog ─ NCP VaT spravuje komunikačný modul portálu CIP VVI pre 

zaregistrovanú verejnosť (v roku 2010 participovalo 11 prispievateľov). 

 

Priemerná návštevnosť CIP VVI v  roku  2010  bola 143000 návštev/mesačne. 

Najnavštevovanejšími sekciami boli v roku 2010: Vedecký kaleidoskop, Veda v SR a  NCP 

VaT – aktivity. 

 

 

3.7.  Projekt: Centrálny informačný portál pre  vedu, výskum a inovácie 

 Od začiatku roka 2010 sa OSaPP NCP VaT intenzívne venovalo prevádzke  CIP VVI. 

Išlo najmä o tieto aktivity: 

 

A. Informačný systém 

Práce spočívajú v organizácii zberu dát v súčinnosti s MŠVVaŠ SR konkrétne ide najmä 

o zverejňovanie informácií a pokynov na portál, schvaľovanie prístupových práv 

pouţívateľov na portál a hotline pre technickú a metodickú podporu pouţívateľov 

(telefonickú a e-mailovú). V priebehu zberu je uskutočňovaná kontrola vloţených dát, 

doţiadanie a urgencie nedodaných údajov a po ukončení zberu dát sa uskutoční príprava 

výstupov podľa poţiadaviek MŠVVaŠ SR, ako aj opravy chybných údajov a väzieb v rámci 

informačného systému.  

 Napĺňanie časti informačného systému Experti, budovanie a správa dátového úloţiska 

súhlasov expertov so zverejnením údajov v zmysle zákona č. 185/2009 o stimuloch. 

 Napĺňanie časti informačného systému  Projekty.   

 Budovanie registra organizácií ─ subjektov výskumu a vývoja  na základe údajov     

z výkazu výskumno-vývojového potenciálu. Zber dát Štatistické zisťovanie 

výskumno-vývojového potenciálu sa uskutočňuje  kaţdoročne v zmysle Zákona č. 

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.  
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 Periodické hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle Výnosu 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky o spôsobe a postupe hodnotenia 

spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja.  

 Registrácia výziev na podávanie projektov. 

 

Pripravovali sa výstupné zostavy z databáz CIP VVI (okrem VVP aj Experti) 

priebeţne podľa poţiadaviek MŠVVaŠ SR. V rámci ostrej prevádzky informačného systému 

boli uskutočňované drobné úpravy a vylepšenia v úzkej spolupráci s dodávateľom softvéru 

Siemens IT Solutions and Services/Professional services, tieţ v súčinnosti s OIT CVTI SR. 

 

B. Nepopularizačná časť portálu 

 

 V zmysle Zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a súvisiaceho 

Výnosu  Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-

23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj bola v rámci CIP VVI 

prevádzkovaná aplikácia Stimuly pre výskum a vývoj. 

 Napĺňali sa vybrané rubriky CIP VVI (Veda v SR, Veda v EÚ, Stimuly pre výskum 

a vývoj, Spolupráca SR s ESA, Financovanie, Výsledky projektov VaV, Vedecká 

literatúra a iné), publikovali sa  aktuality a vytvárali sa  nové rubriky podľa 

poţiadaviek MŠVVaŠ SR. 

 

C. Projekty 

 

 Riešenie národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja 

na Slovensku ─ prístup k elektronickým informačným zdrojom, konkrétne jeho 

aktivity 4.1. Rozširovanie CIP VVI o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ a 

zameraním na efektívnu prácu s projektmi, vrátane prepojenia s inými IS, konkrétne: 

príprava podkladov pre VO na nový informačný systém; koordinácia aj realizácia prác 

týkajúcich sa prípravy dát pre migrácie; odborné aktivity v rámci asociácie EuroCRIS 

(pracovná skupina CERIF); odborné, prednáškové a publikačné aktivity súvisiace 

s realizáciou projektu. 
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Iné aktivity NCP VaT v roku 2010 

 

  CIP VVI získal cenu Microsoft Industry Awards. Bol ocenený v kategórii Najlepšie 

riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru na 3. ročníku konferencie 

Microsoft Innovations Forum 2010. Toto ocenenie sa kaţdoročne udeľuje najlepším 

partnerom spoločnosti Microsoft, ktorí vyvíjajú riešenia a aplikácie na platforme 

Microsoft a vyuţívajú nové technológie v riešeniach pre zákazníkov.  

 

 Pokračovala spolupráca s firmou STORIN, s. r. o., zameraná na poskytovanie, odber 

a vyuţívanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov. Na základe 

tejto zmluvy odoberá CVTI SR denný monitoring médií podľa zadanej tematiky a 

kľúčových slov. 

 

 Pokračovala spolupráca s firmou Jamelson group, s. r. o., v oblasti poskytovania PR 

služieb. Tieto sluţby umoţnili spropagovať  podujatia organizované CVTI SR  i    

NCP VaT a to v tlači, rozhlase a televízii a zefektívniť pravidelnú komunikáciu 

s médiami. 

 

 Pracovníci NCP VaT boli v priebehu roku 2010 zapojení do riešenia úloh v rámci 

národných projektov NISPEZ a NITT. 

 

 


