


O nás...
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike roky 2017 – 2019

metodicky a odborne podporovať vydávanie OA 
publikácií

vzdelávacie aktivity pre akademickú a vedeckú obec

prevádzka webovej stránky – praktický nástroj pre 
vedecko výskumných pracovníkov

zriadenie a prevádzka otvoreného repozitára 

rozvoj spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v procese 
otvorenej vedy a OA publikovania  

http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_Akcny-plan-2017-19.pdf


Metodicky podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých 

publikácií vo forme otvoreného prístupu1



Metodicky podporovať vydávanie slovenských odborných a vedeckých 

publikácií vo forme otvoreného prístupu1

 Typ otvoreného prístupu

 Finančná politika a financovanie OA časopisu

 Povinnosť OA prístupu zo strany 

projektov/inštitúcií

 Autorské právo

 Webstránka OA časopisu

 Propagácia OA časopisu



Vzdelávacie aktivity: kurz Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe

Cieľová skupina: osoby so záujmom získať odborné vedomosti súvisiace so 

zavádzaním Open Access do praxe, s uplatnením v knižniciach,VaV inštitúciách,

vysokých školách, vydavateľstvách.

Akreditácia: účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Curriculum UNESCO

Module 1: Introduction to Open Access 

Module 2: Open Access Infrastructure

Module 3: Resource Optimization

Module 4: Interoperability and Retrieval
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http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232204E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232201E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232199E.pdf


Vzdelávacie aktivity: Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe

Prvý modul: Úvod do otvoreného prístupu

• proces vedeckej komunikácie

• Open Access: história a vývoj

• autorské práva a licencie

• presadzovanie otvoreného prístupu v rámci inštitúcie

• vplyv otvoreného prístupu na vedu a výskum
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http://openaccess.cvtisr.sk



Zriadenie a prevádzka otvoreného repozitára

Dve etapy:

• realizácia prieskumu o stave výskumných dát, vedeckých a odborných publikácií a 

sivej literatúry z pohľadu ich typológie, miesta produkcie, kvantifikácie a spracovania 

na výskumných pracoviskách. Súčasťou prieskumu je tiež spoznanie životného cyklu 

výskumných dát a stavu lokálnych informačno-komunikačných technológií 

využívaných na výskumné účely. 

• vývoj informačnej infraštruktúry s názvom Komplexný informačný systém získavania, 

spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a 

publikácií.

• Ďalšie repozitáre je možné nájsť v registroch otvorených repozitárov:

ROAR re3data OpenDOAR
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OTVORENÝ PRÍSTUP A GRANTOVÉ PROJEKTY

HORIZONT 2020: Všetky vedecké publikácie, kde sú uverejnené

výsledky výskumu financovaného grantom z európskeho rámcového

programu Horizont 2020 JE POVINNÉ SPRÍSTUPNIŤ FORMOU

OTVORENÉHO PRÍSTUPU. V rámci programu H2020 je k dispozícii

repozitár ZENODO, ktorý je súčasťou portálu OpenAIRE

(prevádzkovateľ CERN)

cOAlition S: 11 národných grantových agentúr, od januára 2020

https://www.scienceeurope.org/coalition-s/

- licencie CC BY,

hybridné OA publikácie,

- financovanie.
http://www.zenodo.org
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https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
http://www.zenodo.org/


Paralelný workshop (90 min):

Opening up research practice: tips and 

tools, funding opportunities for Social 

Sciences & Humanities researchers in 

Horizon 2020

(Iryna Kuchma, EIFL Open Access 

Programme Manager)

24.10. KONFERENCIA

Otvorený prístup v európskom kontexte

9:30 – 15:00

OpenAIRE services for Open Science

Iryna Kuchma, EIFL Open Access Programme Manager

OpenAire Advance v Českej republike 

Michal Růžička, Masarykova univerzita, ČR

Building a global infrastructure for research data 

Stephane Berghmans, Vice-President for Academic Relations for the EU, 

Elsevier, Belgium

The Finnish Open Science and Data Action Programme

Pekka Olsbo, Oulu University Library, Fínsko

Licencie Creative Commons

Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva a informačných 

technológií PFTU, Slovenská republika

Open Café



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Feel Free to Access

Jim Davis


