
 

VSTUP DO SVETA 
CHEMICKÝCH INFORMÁCIÍ 

 
 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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V databáze SciFinder nájdete: 

• popis chemických zlúčenín, chemických 

reakcií, patentov a bibliografických 

záznamov z viac ako 10 tisíc titulov 

časopisov z odborov ako napr. 

biomedicína, chémia, materiálové 

inžinierstvo. 

• GET SUBSTANCES - obsahuje 

informácie o chemických štruktúrach, 

názvoch, CAS Registry Numbers, 

vlastnostiach, komerčnej dostupnosti. 

• GET REACTIONS - obsahuje reakčné 

schémy, postupy, rozpúšťadlá, 

katalyzátory, informácie o komerčnej 

dostupnosti látok. 

• GET REFERENCES - prehľadáva články, 

patenty, dizertácie. 
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vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom II (NISPEZ II) 

  www.nispez2.cvtisr.sk 
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Databázu SciFinder sprístupňujú 

1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

3. Univerzita Komenského v Bratislave 

4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

5. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

6. Chemický ústav SAV 

7. Ústav polymérov SAV 

8. Ústav experimentálnej farmakológie SAV 

 

 

Gestor 

Ing. Jozef Dzivák 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

jozef.dzivak@stuba.sk 
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