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Alertové služby – Ako sa ľahko dostať 

k aktuálnym informáciám 
Určite ste sa už niekedy stretli s pojmom „alerts“. Vďaka alertovej službe 

môžete dostávať do svojej emailovej schránky oznámenia o nových článkoch, 

číslach časopisov, aktualizáciách elektronických kníh a pod. Hlavným zmyslom 

je umožniť používateľom sledovať odbornú literatúru v oblasti, ktorá 

ich zaujíma. Novinky bývajú posielané spravidla raz mesačne, je však možné 

zvoliť aj iný interval. 

Väčšina producentov túto službu ponúka 

a nastavenie parametrov na zasielanie je 

veľmi jednoduché. Pre aktiváciu služby je 

zvyčajne potrebné zaregistrovať sa (najmä 

uviesť emailovú adresu). V niektorých 

prípadoch možno službu „alerts“ využívať 

bez toho, aby boli databázy alebo 

elektronický časopis predplatené – zasielané 

budú základné bibliografické údaje, 

k úplným textom ale následne majú prístup 

len predplatitelia. 

Informácie o nových článkoch sa dajú získavať aj cez službu RSS. 

Hlavné výhody alertovej služby: 
 pravidelné automatické informovanie o novinkách 

 pohodlný a jednoduchý spôsob sledovania vývoja vo vašom odbore 

 pri precíznom nastavení alertu dostanete vysoko relevantné články 

 pri každej citácii sú k dispozícii priame odkazy na úplné texty 

 možnosť zasielania alertov z viacerých databáz naraz 

 výrazná úspora času 

 alerty sú určené pre jednotlivcov, vedcov, študentov i knihovníkov 

 služba je zvyčajne zdarma 

 

http://www.aib.sk/


 

© AiP/AiB v. 2014.01 www.aib.sk 

Ako nastaviť službu na zasielanie alertov 

Nájdite svoju obľúbenú službu a pozrite sa, aké je nastavenie alertov 

jednoduché. 

 

ACM Digital Library 

 Nutná registrácia 

 Návod, ako nastaviť alerty: 

ACM DL Alerting Services 

 Ďalšie návody k ACM Digital Library 

 

BioOne 

 Nutná registrácia 

 Na domovskej stránke ktoréhokoľvek časopisu kliknite 

na odkaz Sign up for e-alerts v ľavom stĺpci. 

 Ďalšie návody k BioOne 

 

BMJ Journals 

 Nutná registrácia 

 Zadajte svoju emailovú adresu na eTOCs Sign In a označte 

časopis, u ktorého chcete zasielať obsahy nových čísiel 

a kliknite na Submit. 

 Ďalšie návody k BMJ Journals 

 

Cambridge Journals Online 

 Nutná registrácia 

 Kliknite na odkaz Content Alerts v menu My CJO links, 

alebo na Content Alerts na domovskej stránke vybraného 

časopisu. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: Content alerts 

 Ďalšie návody ku Cambridge Journals 

http://www.aib.sk/
http://dl.acm.org/
http://dl.acm.org/signin.cfm
http://librarians.acm.org/acm-dl-alerting-services
http://www.aip.cz/produkty/754-acm-digital-library/
http://www.bioone.org/
http://www.bioone.org/action/registration
http://www.aip.cz/produkty/2092-bioone-complete/
http://journals.bmj.com/
http://journals.bmj.com/cgi/changeuserinfo
http://journals.bmj.com/cgi/alerts/etoc
http://www.aip.cz/produkty/1167-bmj-journals-online-collection/
http://journals.cambridge.org/
http://journals.cambridge.org/action/registration
http://journals.cambridge.org/action/help?pageId=20
http://www.aip.cz/produkty/845-cambridge-journals-online/
http://dl.acm.org/
http://www.bioone.org/
http://journals.bmj.com/
http://journals.cambridge.org/
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C. E. E. O. L. Database 

 Voľný prístup k vyhľadávaniu 

 V zozname titulov na CEEOL Periodicals kliknite na Show 

Details vybraného časopisu. Na domovskej stránke 

časopisu kliknite na ikonu RSS. 

 Ďalšie návody k CEEOL Database 

 

ebrary 

 Pre predplatiteľov 

 Prihláste sa cez osobný účet, urobte vyhľadávanie, ktoré 

možno po uložení nastaviť ako alert. Rovnaký postup 

pri nastavovaní alertov je aj v ebrary Preview. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: Setting up alerts when 

new ebrary titles match your criteria 

 Ďalšie návody k ebrary 

 

GALE InfoTrac - PowerSearch 

 Pre predplatiteľov 

 Prihláste sa cez osobný účet, urobte vyhľadávanie a na 

stránke s výsledkami kliknite na odkaz Create a Search 

Alert. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: Search Alerts and RSS 

Feeds 

 Ďalšie návody k InfoTrac 

 

Tip: Majte prehľad v e-zdrojoch. Našim zákazníkom poskytujeme zdarma službu 

Infozdroje.sk. Po prístupe sa automaticky zobrazia všetky práve dostupné e-zdroje. 

Využite službu Infozdroje.sk 

 

 

http://www.aib.sk/
http://www.ceeol.com/
http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx
http://www.aip.cz/produkty/1095-c-e-e-o-l-central-and-eastern-european-online-library/
http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/search.action
http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/newAccount.action
http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/search.action
http://support.ebrary.com/kb/search-to-alert-you/
http://support.ebrary.com/kb/search-to-alert-you/
http://www.aip.cz/produkty/724-ebrary-academic-complete/
http://infotrac.galegroup.com/
http://support.gale.com/technical/318
http://support.gale.com/technical/318
http://www.aip.cz/produkty/4-infotrac/
http://www.infozdroje.sk/
http://www.ceeol.com/
http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/search.action
http://infotrac.galegroup.com/
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IOPscience 

 Nutná registrácia 

 Na výber máte zasielanie obsahov nových čísel obľúbeného 

časopisu alebo zasielanie nových článkov na určitú tému. 

K dispozícii je tiež služba IOPselect (zaujímavé články 

vybrané redaktormi IOP). 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: My IOPscience 

 Ďalšie návody k IOPscience 

 

Karger 

 Nutná registrácia 

 Na domovskej stránke ktoréhokoľvek časopisu kliknite 

na odkaz Alerts & RSS. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: Alert Service 

 Ďalšie návody ku Kargeru 

 

OvidSP 

 Pre predplatiteľov 

 Na hlavnej stránke po odoslaní rešeršnej požiadavky a 

zobrazení počtu vyhľadaných záznamov kliknite na ikonku 

Save Search/Alert. Vytvorte si osobný účet a upravte 

parametre pre zasielanie alertu. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: 

 Subsciribing to eTocs 

 Create an AutoAlert 

 Ďalšie návody k OvidSP 

 

Tip: Chcete mať všetky informácie na jednom mieste? Usporiadané podľa vašich 

potrieb? Dostupné kedykoľvek? Zdieľať ich s kolegami či študentmi? 

Založte si zdarma osobný účet k ProQuest Flow 

http://www.aib.sk/
http://iopscience.iop.org/
https://ticket.iop.org/account?return=http://iopscience.iop.org/myiopscience/tagged-articles
http://iopscience.iop.org/collections?collection_type=SELECT
http://iopscience.iop.org/collections?collection_type=SELECT
http://iopscience.iop.org/collections?collection_type=SELECT
http://iopscience.iop.org/page/myiopscience_info.html?subpage=/myiopscience
http://www.aip.cz/produkty/31-iopscience/
http://www.karger.com/
http://www.karger.com/MyKarger/Register
http://www.karger.com/Services/AlertsRSS
http://www.aip.cz/produkty/28-karger/
http://www.aip.cz/produkty/28-karger/
http://ovidsp.ovid.com/
http://site.ovid.com/site/help/documentation/ospa/en/etoc.htm
http://site.ovid.com/site/help/documentation/ospa/en/my_alerts.htm
http://www.aip.cz/produkty/20-ovidsp/
http://flow.proquest.com/
http://iopscience.iop.org/
http://www.karger.com/
http://ovidsp.ovid.com/
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Oxford Journals 

 Nutná registrácia 

 Na hlavnej stránke vyberte časopis a na jeho domovskej 

stránke následne vyberte v menu vpravo Alerting 

Services. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: Content Alerting 

 Ďalšie návody k Oxford Journals 

 

ProQuest 

 Pre predplatiteľov 

 Na výber je zasielanie nových článkov na určitú tému alebo 

obsahov nových čísiel obľúbeného časopisu. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: How to set up alerts 

 Ďalšie návody k ProQuest 

 

Science od AAAS 

 Nutná registrácia 

 Širokú ponuku alertov nájdete na Science/AAAS - My 

account: E-mail Alerts. 

Podrobný návod, ako nastaviť alerty: E-Mail Alerts 

 Ďalšie návody k Science 

 

SpringerLink 

 Nutná registrácia 

 Na hlavnej stránke www.springer.com sa zaregistrujte alebo 

prihláste do svojho osobného účtu. Na stránke 

SpringerAlerts si vyberte, o ktoré dokumenty a odbor máte 

záujem. 

 Ďalšie návody ku SpringerLink 

 

http://www.aib.sk/
http://www.oxfordjournals.org/
https://access.oxfordjournals.org/oup/login/local.do
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/features.html#alerting
http://www.aip.cz/produkty/90-oxford-journals/
http://search.proquest.com/
http://support.proquest.com/#tab:homeTab:crumb:7:artId:2287
http://www.aip.cz/produkty/13-proquest/
http://www.sciencemag.org/
http://www.sciencemag.org/cgi/alerts/main
http://www.sciencemag.org/cgi/alerts/main
http://www.sciencemag.org/help/readers/alerts.dtl
http://www.aip.cz/produkty/955-science-magazine/
http://link.springer.com/
https://www.springer.com/generic/registration
http://www.springeronline.com/
http://www.springer.com/alert
http://www.aip.cz/produkty/21-springerlink/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://www.sciencemag.org/
http://link.springer.com/
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Taylor & Francis Online 

 Nutná registrácia 

 Na domovskej stránke ktoréhokoľvek časopisu kliknite 

na odkaz Alert me pod obrázkom obálky časopisu. 

Návod, ako nastaviť alerty: Account features 

 Ďalšie návody k Taylor & Francis Online 

 

Máte otázky? Kontaktujte nás. 

Používate iný informačný zdroj alebo službu a chýba vám návod 

na nastavenie alertovej služby? Chcete mať prehľad o najnovších vedeckých 

informáciách na jednom mieste? Kontaktujte Ladislava Svrška. 

 

Albertina icome Bratislava s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava 

Tel.: +421-2-529 324 50, Fax.: +421-2-529 324 52 

E-mail: aib@aib.sk, Web: www.aib.sk 

 

Česká republika: 

Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420- 222 231 212, Fax: +420- 222 231 313 

E-mail: aip@aip.cz, Web: www.aip.cz 

Stáhněte si dokument v české verzi z http://www.aip.cz/podpora/nastroje/1063-alerts-aktualni-

informace-snadno-a-jednoduse/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aib.sk/
http://www.tandfonline.com/
https://www.tandfonline.com/action/registration
http://www.tandfonline.com/page/help/account-features
http://www.aip.cz/produkty/30-taylor-francis-online/
http://www.aip.cz/produkty/30-taylor-francis-online/
http://www.aip.cz/titul.php?titul=2187
http://www.aip.cz/produkty/
http://www.aip.cz/produkty/1186-refaware/
http://www.aip.cz/produkty/1186-refaware/
mailto:ladislav.svrsek@aib.sk?subject=Ako%20nastaviť%20alerty
mailto:aib@aib.sk
http://www.aib.sk/
mailto:aip@aip.cz
http://www.aip.cz/
http://www.aip.cz/podpora/nastroje/1063-alerts-aktualni-informace-snadno-a-jednoduse/
http://www.aip.cz/podpora/nastroje/1063-alerts-aktualni-informace-snadno-a-jednoduse/
http://www.tandfonline.com/

