
Digitálny obsah a autorské 
právo 

Vzdelávanie na podporu digitálnych zručností knihovníkov



Digitalizácia a autorský zákon

• Definuje zákon č. 185/2015 Z.z.,

• § 48 Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia,

• § 49 Použitie diela na účel archivovania,

• § 10 Osirelé dielo a § 51 Použitie osirelého diela,

• § 12 Obchodne nedostupné dielo a § 80 Organizácia kolektívnej správy...,

• § 32 Trvanie majetkových práv,

• § 24 Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela,

• § 46 Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím.



§ 10 Osirelé dielo
a § 51 Použitie osirelého diela a

• § 10 Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, 
časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne 
dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno 
dôsledným vyhľadávaním

• a) určiť alebo

• b) nájsť napriek tomu, že bol určený.

• § 51 Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola 
alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu21) len na vzdelávacie a 
kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme (spravuje SNK).

• https://euipo.europa.eu/orphanworks/

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f4386471
https://euipo.europa.eu/orphanworks/


§ 12 Obchodne nedostupné dielo a § 80 
Organizácia kolektívnej správy...,

• § 12 Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej 
forme, najmä kniha, časopis a noviny, ak

• a) jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom 
vlastníckeho práva; to neplatí, ak ide o kúpu použitej veci,

• b) je uložené v knižnici, archíve alebo múzeu,

• c) je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel 
(ďalej len „zoznam“), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.

• § 80 Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou 
zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na :

• e) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,



§ 32
Trvanie majetkových práv

• (1) Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 
70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas 
života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne 
dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života 
poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora 
hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.

• (3) Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 
rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo 
zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto 
doby zanikajú. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor 
takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie 
majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.



§ 46 Použitie diela pre potreby osôb so 
zdravotným postihnutím

• (1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije 
zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným 
prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo 
vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so 
zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a 
účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo obchodný.

• Aktuálne prebieha novelizácia AZ :

• má pribudnúť § 46a Použitie diela pre potreby osôb s poruchou čítania



Pripravovaná novelizácia § 46a Použitie 
diela pre potreby osôb s poruchou čítania

• (1) Do autorského práva nezasahuje : 

• a) osoba, ktorá je v dôsledku svojho zdravotného postihnutia nevidiaca, alebo má poruchu 
zrakového alebo iného vnímania textu, ktorá jej neumožňuje čítať alebo inak vnímať text 
v rovnakej miere ako osobe bez takéhoto postihnutia, alebo trpí fyzickým postihnutím, ktoré jej 
neumožňuje manipulovať s textom v tlačenej forme tak, aby mohla zamerať svoj zrak na text 
v rozsahu, ktorý je bežne potrebný na čítanie (ďalej len „osoba s poruchou čítania“), ktorá bez 
súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte pre svoju 
potrebu, alebo

• b) škola, knižnica, archív alebo iná osoba poskytujúca podobné služby osobám podľa písmena a) 
ako jednu zo svojich činností (ďalej len „poskytovateľ služieb pre osoby s poruchou čítania“), pri 
ktorej nedochádza k majetkovému prospechu, ktorá bez súhlasu autora použije dielo 
vyhotovením rozmnoženiny v prístupnom formáte alebo rozmnoženinu diela v prístupnom 
formáte použije verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva 
alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb s poruchou 
čítania z členského štátu alebo z tretieho štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy, 
alebo medzi dvomi alebo viacerými poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania, 
vrátane poskytovateľa služieb pre osoby s poruchou čítania z členského štátu alebo z tretieho 
štátu, ktorý je zmluvnou stranou Marrákešskej zmluvy.



§ 48 Použitie diela prostredníctvom 
koncového zariadenia,

• Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez 
súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom pre 
potrebu fyzickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia 
umiestneného v priestoroch knižnice, archívu, múzea alebo školy dielo uložené v 
knižnici, archíve, múzeu alebo v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo 
výskumu, ak to nie je v rozpore s podmienkami nadobudnutia alebo použitia 
takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou.

• Sprístupňovanie autorsky chráneného obsahu v lokálnej sieti knižnice školy, s 
obmedzeniami – prezenčné výpožičky.



Model vzdialeného vypožičiavania 
digitalizovaných knižničných dokumentov 
chránených autorským zákonom v CVTI SR

• registrovaný čitateľ (právnická, alebo fyzická osoba) s aktívnym členstvom,

• autentifikačný systém verifikuje držiteľa platného preukazu a povolí mu prístup do digitálnej knižnice,

• v digitálnej knižnici má používateľ možnosť vzdialene vypožičať akýkoľvek autorsky chránený dokument (výpožička 
bude v systéme zaevidovaná ako absenčná výpožička),

• elektronický dokument bude možné len prezerať prostredníctvom webového prehliadača, plno textovo 
prehľadávať a robiť si poznámky, funkcie kopírovania textu, obrazu, sťahovania strán, alebo celého dokumentu 
nebudú dostupné,

• používateľ si nebude môcť naraz zobraziť všetky strany z celému dokumentu, bude vidieť len náhľady strán,

• elektronická výpožička môže technologicky prebiehať do (individuálneho, alebo automatického odhlásenia) 
čitateľa zo systému, prípadne do času kým používateľ dokument sám nezavrie, alebo sa neotvorí iný dokument,

• elektronické výpožičky budú realizované aj pre telesne postihnutých, ktorý majú problém s mobilitou,

• § 80 Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi 
súhlas na :

• e) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela.



Model sprístupňovania technologickej 
platformy digitálnej knižnice CVTI SR 
akademickým knižniciam

• Predstavuje komplexný technologický servis akademickým knižniciam v ktorom 
by CVTI SR sprístupňovalo iba rozhranie digitálnej knižnice CVTI SR pričom 
akademická knižnica by mala v ňom uložené svoje digitalizované dáta :

• výber vhodného študijného odboru (v ktorom sú skriptá najviac nedostatkové a je 
predpoklad že študenti budú mať o ich prezenčné virtuálne štúdium v knižnici záujem),

• skenovanie, OCR, import do digitálnej knižnice CVTI SR,

• prístup k dokumentom bude výhradne v priestoroch vašej knižnice (študovniach) na 
základe rozsahu Vašich IP adries,

• skriptá z digitálnej knižnice nebude možné sťahovať,

• digitalizované dáta Vám pre internú a archivačnú potrebu po skončení pilota 
odovzdáme,

• úspešnosť projektu bude vyhodnotená na základe štatistických ukazovateľov 
prístupov.

• § 48 Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia,



§ 49 Použitie diela na účel 
archivovania

• Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez 
súhlasu autora použije dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo škole 
vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia 
originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo 
poškodenia.

• Digitalizácia diel je bez obmedzení.



Digitálne dokumenty 
v knižniciach: born digital
dokumenty, digitalizácia

Vzdelávanie na podporu digitálnych zručností knihovníkov



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – typológia dokumentov

• Knižničné dokumenty (tradičné a elektronické)

• Knihy

• Monografie, skriptá, odborné publikácie ...

• Periodiká

• Časopisy, občasníky, ročenky, noviny, zborníky... 

• Separáty odborné články zo zborníkov a periodík,

• Mapy

• Historické mapy

• Audio a video

• Výskumné správy, výročné správy, letáky, brožúry...

• E-born vs. Digitalizované dokumenty



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – born digital dokumenty

• Definícia

• "Born-digital je termín definovaný ako zdroje, ktoré sú predmetom vytvárania a spravovania 
dokumentov v digitálnej forme. Takýto dokument vznikol tak, že nemá svoju analógovú 
podobu" (teda neexistuje v tlačenej podobe). To znamená, že nevznikol digitalizáciou 
analógového dokumentu, a ani sa nepredpokladá, že bude mať svoj analógový ekvivalent. 
Pri born digital dokumentoch je veľké riziko ich poškodenia alebo straty. Príkladom môže 
byť dokument napísaný v textovom editore, fotografie vytvorené digitálnym fotoaparátom 
alebo pieseň skomponovaná na počítači. Born digital materiály sú schopné uchovávania a 
šírenia v rovnakej kvalite, v akej boli vytvorené. 

• V súčasnosti je veľkou výzvou dlhodobá archivácia born digital dokumentov, z toho dôvodu, 
že obsahujú mnoho významných dokumentov a poznatkov. Archiváciou webu sa zaoberá 
projekt Archive.org, ktorý má aj svoj český ekvivalent WebArchiv.cz. Born digital dokumenty 
sú poskytované aj v digitálnych knižniciach, ktoré majú, okrem iného, za úlohu budovať 
zbierky born digital objektov. Dlhodobá ochrana digitálnych objektov (digital preservation) 
zabezpečuje použiteľnosť, prístupnosť digitálnych objektov mnoho rokov. Dôležitou 
úlohou je, aby born digital dokumenty nikdy nezanikli, a aby boli vyhľadateľné aj po 
mnohých rokoch bez ohľadu na zastaralosť technológií, čo je prekážkou pri plnení tejto 
úlohy. Takúto úlohu plnia digitálne repozitáre. 

Zdroj : http://wiki.knihovna.cz/index.php/Born_digital



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – born digital dokumenty

• Stratégie pre archiváciu - Stratégie by mali dosiahnuť nasledovné : 

• mala by presne vykresliť formátovanie a obsah dokumentu, ako zamýšľal autor,

• mala by sa udržať stabilita formátu súboru, tak ako je to možné. Zahŕňa to prevod 
formátov a ukladanie pôvodných aj prevedených súborov,

• dokumenty je najlepšie uchovávať v pôvodnom formáte, ak je to možné (vo väčšine 
prípadov to bude MS Office, prípadne PDF),

• vytvoriť si súbor archívnych dokumentov, najlepšie v PDF formáte (väčšina softvérov 
už poskytuje konvertovanie na PDF), pretože sa považuje za štandard,

Zdroj : http://wiki.knihovna.cz/index.php/Born_digital



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – born digital dokumenty

• Vlastnosti

• krátkodobá životnosť v porovnaní s analógovými dokumentmi, závisí to od technologických 
možností, prístupnosti,

• dekódovanie počítačom alebo inými zariadeniami,

• premenlivosť,

• hypertextová štruktúra,

• multimedialita,

• stavebnicový charakter,

• nestratová reprodukcia,

• jednoduchá formálna transformácia,

• možnosť on-line prístupu - distribuovanosť ,

• interaktívnosť,

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Born_digital



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – born digital dokumenty

• Vlastnosti

• krátkodobá životnosť v porovnaní s analógovými dokumentmi, závisí to od technologických 
možností, prístupnosti,

• dekódovanie počítačom alebo inými zariadeniami,

• premenlivosť,

• hypertextová štruktúra,

• multimedialita,

• stavebnicový charakter,

• nestratová reprodukcia,

• jednoduchá formálna transformácia,

• možnosť on-line prístupu - distribuovanosť ,

• interaktívnosť,

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Born_digital



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – born digital dokumenty

• Typy born digital dokumentov

• Born digital fotografie - fotografie vytvorené digitálnymi fotoaparátmi 

• Digitálne dokumenty – v PDF formáte 

• Súbory web obsahu – Internet Archive zachytáva snímky na webe, každá inštitúcia by si mala vytvárať 
svoj vlastný archív, kvôli dôkladnejšiemu uchovávaniu born digital materiálov. 

• Digitálne rukopisy – osobné „rukopisy“ vytvorené v digitálnej podobe (born digital), nie na papier 

• Elektronické záznamy – vládne, podnikové, inštitucionálne archívy (najmä e-maily, databázy, tabuľky, 
prezentácie a iné podobné typy súborov, z ktorých niektoré možno čítať len pomocou špeciálnych 
softvérov. Archivácia týchto dokumentov je veľmi dôležitá. 

• Súbor štatistických dát – takéto sú tvorené vo výskumoch a sú dôležité pre budúce výskumy, 
samozrejme existujú len v digitálnej podobe

• Dynamické dáta – napríklad údaje z Twittru a Facebooku, aktualizácie web stránok

• Digitálne umenie – fotografie, počítačová grafika

• Digitálne médiá – hudobné CD, DVD film, videohry

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Born_digital



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access

• Open Access (OA) môžeme definovať ako poskytovanie on-line prístupu 
k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou 
otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a 
jeho publikáciám bez porušenia autorských práv a vychádza z tvrdenia, že 
výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým 
poplatníkom bezplatne (UNESCO, 2015).

• Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, známym aj ako BBB 
deklarácie. Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA 
publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické 
základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.

• http://openaccess.cvtisr.sk/

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access

• Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R: 

• reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe),

• revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah),

• remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa 
vytvorilo niečo nové),

• redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah 
s inými ľuďmi).

http://openaccess.cvtisr.sk/



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access - publikovanie

• Publikovanie s otvoreným prístupom znamená voľné šírenie vedeckých informácií 
prostredníctvom uloženia výskumnej publikácie do dátovej siete a udelenie práv na jej 
čítanie, kopírovanie, tlač a odkazovanie na celé vedecké publikácie. Vedecká 
publikácia je verejne dostupná, keď vedecká komunita aj široká verejnosť k nej majú 
neobmedzený prístup prostredníctvom internetu bez poplatkov. Publikovanie sa 
vťahuje na všetko – od článkov až po dáta a metódy.

• dva základné spôsoby otvoreného publikovania:

• zelená cesta (Green OA) – článok je uložený do otvoreného on-line repozitára v čase 
jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. Môže vzniknúť embargo, 
ktoré môže trvať 6 – 24 mesiacov

• zlatá cesta (Gold OA) – článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise a 
zaplatia sa tzv. APCs (Article Processing Charges) – jednorazové poplatky za 
publikovanie.

http://openaccess.cvtisr.sk/

http://openaccess.cvtisr.sk/zelena-cesta/
http://openaccess.cvtisr.sk/zlata-cesta/


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access - publikovanie

• Niekoľko ďalších modelov predstavili komerční vydavatelia (UNESCO, 2015) s cieľom uviesť 
niektoré časti svojho vedeckého obsahu v doméne OA. Sú to hlavne selektívne otvorené obsahy 
s alebo bez vhodných OA povolení alebo licencií:

• hybridný OA – vydavatelia publikujú OA články v odborných časopisoch so spoplatneným 
prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov

• oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, v rozmedzí od 6 
mesiacov do 2 rokov

• krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov 
do 1 roka, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov

• vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, 
ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov

• čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých 
častí, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre 
predplatiteľov.

http://openaccess.cvtisr.sk/

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access - publikovanie

• gratis OA – odstránenie samotných cenových bariér

• libre OA – odstránenie niektorých bariér oprávnenia

• toll access – spoplatnený prístup, práce prístupné len za poplatok (nie je to 
otvorený prístup).

http://openaccess.cvtisr.sk/



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access - práva

• http://openaccess.cvtisr.sk/



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – CC licencie

• Licencie Creative Commons

• poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa 
automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Umožňujú zdieľať 
a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 
licencií. Nakoľko neexistuje všeobecná „Creative Commons licencia“, je potrebné určiť, 
ktorú z týchto 6 licencií chce autor aplikovať na svoje dielo a v prípade použitia diela je 
potrebné zistiť, ktorá z licencií sa naň vzťahuje. Všetky licencie Creative Commons od 
používateľov vyžadujú označenie autora (attribution – BY), prípadne inej osoby, ktorá 
bola oprávnená udeliť licenciu, pri používaní a zdieľaní.

• http://openaccess.cvtisr.sk/

https://creativecommons.org/licenses/


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – CC licencie



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – CC licencie



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – repozitáre

• OA archívy alebo repozitáre (tzv. zelená cesta, green open access) - otvorený 
neobmedzený on-line prístup k vedeckým a odborným informáciám zabezpečený 
prostredníctvom autoarchivácie v otvorených inštitucionálnych alebo tematických 
repozitároch. Autori sami poskytujú otvorený prístup k svojim prácam tým, že vložia 
elektronickú verziu práce do digitálneho repozitára (vrátane tých prác, ktoré boli 
publikované klasickou formou a ku ktorým majú autori oprávnenie k zverejneniu). 
Repozitár tieto práce sprístupní a stará sa o ich dlhodobé uchovávanie.

• inštitucionálne repozitáre (IR) spravujú univerzity a veľké inštitúcie a môžu obsahovať 
najrozmanitejšie dokumenty, ktoré chce inštitúcia uchovávať a sprístupňovať, 
vrátane tzv. „sivej“ literatúry. IR sa tak môže stať výkladnou skriňou univerzity a jej 
výskumu. 

• Predmetové repozitáre (PR) sú zamerané na konkrétnu vednú oblasť. Ponúkajú 
vedcom a akademikom z určitého vedného odboru alebo skupiny príbuzných odborov 
publikovať ich práce. Nie sú obmedzené na výsledky práce len jednej inštitúcie. 

• https://www.library.umb.sk/otvoreny-pristup/



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – výskumné dáta

• Termín výskumné dáta odkazuje na dáta, ktoré sú produkované, modifikované 
alebo bližšie rozvedené vo výskumnej práci. Správa dát vo výskumnom projekte 
je proces, ktorý je najdôležitejší a beží po celú dobu životného cyklu výskumu. 
Dobré riadenie dát je potrebné na zabezpečenie zachovania dát a ich dlhodobej 
prístupnosti, aby mohli byť znovu použité ďalšími výskumníkmi. Keď sú výskumné 
dáta správne manažované a uchovávané, môžu byť úspešne použité pre budúce 
vedecké účely. Výskumní pracovníci potrebujú pri spravovaní ich dát pomoc, a to 
je miesto, kde môžu knižnice hrať významnú úlohu. Jednou z najvýznamnejších 
zmien v posledných rokoch je všeobecné uznávanie dát ako veľkého prínosu.

• http://openaccess.cvtisr.sk

https://openscience.fi/data-management-planning#what-is-rd
https://openscience.fi/data-management-planning#What%20and%20why?


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – predátorské 
publikovanie

Predátorské publikovanie

Publikovanie formou Open Access v sebe zahŕňa aj určité riziká, ktoré preň 
predstavujú najmä predátorské časopisy a predátorskí vydavatelia. Ich cieľom je 
predovšetkým vyberanie autorských poplatkov za publikovanie a vytváranie zisku. 
Dôležité je uvedomiť si, že ak autor predátora nerozozná a publikuje svoje výsledky 
v časopise tohto typu, do istej miery ich tým znehodnotí a podstatne si tým 
skomplikuje možnosť ich publikovania v serióznom a rešpektovanom titule, 
nehovoriac o nemalých nákladoch v podobe autorských poplatkov. Predátorskí 
vydavatelia a predátorské časopisy majú typické znaky, podľa ktorých je možné ich 
identifikovať:

• http://openaccess.cvtisr.sk

https://www.inforum.cz/sbornik/2015/10/
http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/predatorske-publikovanie/praktiky-predatorskych-vydavatelov.html


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – Open Access – predátorské 
publikovanie

• príspevky získavajú agresívnym spôsobom – rozosielajú e-maily so žiadosťami o článok, členstvo v redakčnej rade a pod.,

• nerobia žiadne alebo len fiktívne recenzné konanie,

• jediné kritérium prijatia článku je zaplatenie poplatku za publikovanie, jeho výšku oznámia autorovi až po zverejnení článku,

• nedodržiavajú publikačné štandardy,

• napodobňujú názvy renomovaných časopisov zámenou alebo pridaním či vynechaním slov,

• uvádzajú mená vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia a súhlasu, alebo uvádzajú mená neexistujúcich vedcov,

• uvádzajú rovnaké redakčné rady pri viacerých časopisoch toho istého vydavateľa, aj keď sú z rôznych vedných odborov,

• uvádzajú neexistujúcu adresu alebo P. O. Box,

• uvádzajú fiktívne čísla rôznych scientometrických ukazovateľov, pričom zavádzajúcim spôsobom používajú slovné spojenia 
obsahujúce výraz Impact Factor (napr. Global Impact Factor, Universal Impact Factor),

• uvádzajú podozrivo široký zoznam databáz, v ktorých je časopis indexovaný, pričom často ide o indexy nízkej kvality alebo o 
formálne indexy,

• časopisy často majú neplatné ISSN.

http://openaccess.cvtisr.sk



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – elektronické knihy

• Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, ekniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, 
ebook, eBook, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú 
tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju 
čítať napríklad na počítači alebo čítačke.[1] V súčasnosti umožňujú niektoré 
obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní. 

• Definícia podľa STN ISO 2789 Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny 
dokument[pozn 1], licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý 
možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu 
(monografiu). K tejto definícii sú pripojené nasledujúce poznámky: 1. Používanie 
eKníh v mnohých prípadoch závisí od zariadenia a/alebo špeciálneho prehliadača 
[reader] alebo zobrazovacieho softvéru [viewing software]. 2. eKnihy sa môžu 
používateľom vypožičať buď na prenosnom zariadení (prehliadače eKníh [eBook
readers]), alebo zaslaním obsahu na používateľské PC na obmedzený čas. 3. Patria 
sem [aj] dizertácie v elektronickom formáte. 4. Patria sem [aj] dokumenty, ktoré 
knižnica reformátovala do digitálnej formy.

• https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha#cite_note-2


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – elektronické knihy

• Elektronická kniha (iné názvy: eKniha, ekniha, e-kniha, digitálna kniha, e-book, 
ebook, eBook, eKnižka) je kniha v elektronickom formáte. Nejde teda o klasickú 
tlačenú knihu, ale o knihu, ktorá sa nachádza v elektronickej podobe a možno ju 
čítať napríklad na počítači alebo čítačke.[1] V súčasnosti umožňujú niektoré 
obchody zakúpenie knihy v klasickom aj elektronickom vydaní. 

• Definícia podľa STN ISO 2789 Elektronická kniha alebo eKniha je digitálny 
dokument[pozn 1], licencovaný alebo nelicencovaný, na ktorom prevláda text, ktorý 
možno prehľadávať, a na ktorý možno nazerať analogicky ako na tlačenú knihu 
(monografiu). K tejto definícii sú pripojené nasledujúce poznámky: 1. Používanie 
eKníh v mnohých prípadoch závisí od zariadenia a/alebo špeciálneho prehliadača 
[reader] alebo zobrazovacieho softvéru [viewing software]. 2. eKnihy sa môžu 
používateľom vypožičať buď na prenosnom zariadení (prehliadače eKníh [eBook
readers]), alebo zaslaním obsahu na používateľské PC na obmedzený čas. 3. Patria 
sem [aj] dizertácie v elektronickom formáte. 4. Patria sem [aj] dokumenty, ktoré 
knižnica reformátovala do digitálnej formy.

• https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha#cite_note-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha#cite_note-2


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – elektronické knihy formáty

• Elektronické knihy môžu byť v rôznych formátoch: 

• PDF – pravdepodobne najznámejší formát, umožňujúci čítanie obsahu na veľkom 
množstve zariadení; PDF je aj formát vhodný na vytlačenie

• ePUB – základný formát elektronických kníh, ktoré sú určené pre hardvérové 
čítačky.

• TXT – základný text, ktorý nepridáva žiadne špecifické formátovacie funkcie.

• Pre osobné počítače sa zvyčajne používa formát PDF - Portable Document
Format, pre prenosné počítače a čítačky elektronických kníh sa dnes obvykle 
používa EPUB formát. 

• K dispozícií je veľké množstvo ďalších formátov, napríklad MOBI pre čítačku 
Amazon Kindle, PDB pre zariadenia značky Palm, HTML pre zariadenia s 
možnosťou pripojenia na internet a ďalšie. 

• https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1_kniha

https://sk.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%BD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://sk.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://sk.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTML


Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – elektronické knihy formáty
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https://www.inforum.cz/pdf/2018/katrincova-beata.pdf
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Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – typológia digitálnych 
formátov

• Digitalizácia dokumentov  (primárne pracovné formáty podliehajúce LTP)

• TIFF (nekomprimovaný) ; 300 Dpi až 600 Dpi (podľa kvality),

• PDF (s OCR) ; 300 Dpi až 600 Dpi (podľa kvality),

• XML, alebo ALTO (OCR s koordinátmi jednotlivých písmen),

• TXT (čistý text bez koordinátov),

• Vždy treba zohľadňovať verzie dokumentov pre úspešné LTP !

• Deriváty digitalizovaných dokumentov (sekundárne formáty nepodliehajú LTP)

• JPEG 2000 (môže byť aj na LTP – nutná vysoká odbornosť)  

• JPEG

• GIF ... 



Digitalizačné stredisko CVTI SR

• vznik v roku 2010 v rámci realizácie národného projektu „Infraštruktúra pre 
výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj“,

• primárne slúži pre účely vzdelávania a podporu vedy a výskumu,

• zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing, 
dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu,

• všetky procesy v sú plne automatizované,

• disponuje 13 skenermi :

• 6 skenerov na skenovanie voľných listov,

• 2 skenery na veľkoplošné skenovanie,

• 2 knižné robotické skenery, 2 manuálne skenery,

• 1 mikrofilmový skener na skenovanie mikrofilmov a mikrofišov 



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Knižný robot DL – 3003 



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Knižný robot DL – 3003 

• Skener na viazané dokumenty veľkosti od A6 do A2.

• automatické otáčanie strán (na otáčanie strán používa vzduchové vákum),

• možnosť manuálneho režimu,

• produkčná rýchlosť skenovania v priemere cca 751 strán/hod (závisí od rozlíšenia veľkosti 
a stavu knihy),

• rozlíšenie 200, 400, 600 dpi,

• dvojkamerový systém,

• minimálne zásahy operátora,

• automatická detekcia parametrov knihy (váha, veľkosť, okraj),

• automatická detekcia pri otáčaní viac ako 1 strany,

• nastaviteľná rýchlosť skenovania.



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Treventus ScanRobot 2.0 MDS



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Treventus ScanRobot 2.0 MDS

- Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od kvality papiera, veľkosti knihy a stavu knihy.

- automatický mód až do 2500 strán /hod.,

- poloautomatický mód až do 1000 strán/hod.,

- automatické otáčanie strán,

- rozlíšenie do 400DPI,

- farebná hĺbka: 36-bit, color, greyscale, b&w,

- uhol otvorenia knihy 60 ° - 100 °.



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Listový skener Xino S700

Skener na skenovanie voľných listov.

• obojstranné skenovanie,

• rýchlosť skenovania: 220strán/min.,

• rozlíšenie do 600DPI,

• automatické vyrovnávanie, orezávanie,

• výstupné formáty: tiff, JPG s kompresiou, 

alebo bez kompresie, PDF.



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – nástroje na generovanie 
digitálneho obsahu

Bookeye 4 V1A

• skener dokumentov do veľkosti A1+,

• maximálne rozlíšenie 600 dpi,

• skenovanie pod sklom, alebo bez skla,

• ochranná kolíska v tvare písmena V

• pre krehké viazané dokumenty so 140° – 180° uhlom,

• farebný výstup, vrátane ICC profilov,

• 7 palcový farebný dotykový ovládací panel,

• skenovanie priamo na USB kľuč.



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – softvér na processing
digitálneho obsahu

• Scanflow (veľký workflow)

• ScanFlow je komplexné a výkonné softvérové riešenie pre optimalizáciu pracovných 
procesov v oblasti masovej digitalizácie. Spravuje všetky úlohy od skenovania, 
spracovávania, úpravy skenov až po výstupné dáta. ScanFlow umožňuje vytvárať a 
prispôsobovať viacero separátnych pracovných procesov, ktoré dokážu fungovať súbežne.

• Scangate (malý workflow)

• Komplexný softvér slúžiaci na spracovanie digitalizovaných dát. Môže byť jednoducho 
integrovaný na jednotlivých skenovacích staniciach.

• umožňuje vytvorenie individuálnych lokálnych pracovných postupov,

• automatické rozpoznávanie veľkosti stránky,

• vyrovnávanie, orezávanie, extrapolácia stránky,

• automatické odstránenie pozadia,

• automatická detekcia stredu dvojstrán, rozrezanie dvojstrán a spájanie strán.



Úvod do problematiky digitálnych 
dokumentov – softvér na processing
digitálneho obsahu a sprístupňovanie

ABBYY Recognition server

• Výkonné serverovo založené riešenie pre optické rozpoznávanie dokumentov (ďalej 
len OCR). Technológia OCR spoločnosti ABBYY prináša rýchle a vysoko presné výsledky 
v 199 jazykoch. Umožňuje v digitálnych dokumentoch plno textové vyhľadávanie pre 
konkrétne informácie a zabezpečuje presné vyťaženie obsahu textu a konvertuje ho na 
požadované výstupné formáty.

Digitálna knižnica MediaINFO

• MediaINFO je komplexné softvérové riešenie pre digitálnu knižnicu, ktoré umožňuje 
extrakciu textu, extrakciu ľubovoľnej zóny, extrakciu obrazu, preklad textu, 
metadátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa slov na úrovni celej 
zbierky, ale i konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu podľa faziet v 
kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu). Z hľadiska 
funkcií pre zaregistrovaných používateľov sú významné aj funkcie poznámok v texte, 
označenie obľúbeného obsahu a možnosti ich zdieľania s ostatnými používateľmi.



Digitalizačný projekt – základné 
predpoklady úspešného projektu

• kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sa chcú učiť.

• vhodné priestory,

• HW (kvalitné počítače, lokálne úložisko, kvalitný skener),

• SW (rozrezanie, orezanie, vyrovnanie, OCR, sprístupnenie),

• financie na mzdy, náklady na HW a SW, voľné kapacity pracovníkov,

• bibliograficky spracované a skatalogizované objekty určené pre digitalizáciu,

• knihársky ošetrené objekty (očistenie od prachu, od aktívnych plesní, analýza väzby),

• digitalizačná pasportizácia,

• existencia interných metodík manažmentu dát, 

• znalosť 

• legislatívy, princípov archivácie, štandardov skenovania, štandardov sprístupňovania a manažmentu projektov.



Digitalizačný projekt – plánovanie 

• Analýza vstupov 

• počet strán, počet zväzkov, rozmer, stav, typ papiera, kompletnosť, formáty 
súborov, veľkosť dát, spôsob spracovania, atď.

• Faktory vplyvu 

• technologické limity skenerov, hardvérové vybavenie pracoviska, pracovné 
úložisko, dátový archív, softvérové vybavenie, účel, ciele a digitálna knižnica.

• Typológia projektov 

• konverzia + archivácia,

• konverzia + archivácia + spracovanie,

• konverzia + archivácia + spracovanie + sprístupnenie,

• konverzia + archivácia + spracovanie + sprístupnenie + reprint, 

• konverzia + archivácia + ...



Digitalizačný projekt – predpokladané 
náklady

• Cena práce zamestnancov : skenovanie, rozrezávanie, orezávanie, import do 
softvérov na sprístupnenie a archiváciu.

• SW

• softvér na spracovanie a konverziu surových digitalizátov,

• softvér na OCR (na zabezpečenie fulltextového vyhľadávania),

• softvér na sprístupňovanie digitalizátov – digitálna knižnica,

• HW 

• skener,

• výkonné PC na špecializované OCR a konverzie,

• server na sprístupňovanie digitalizovaných dát,

• lokálne úložisko,

• zariadenie na redundantné ukladanie dát – dlhodobá archivácia,



Digitalizačný projekt – aktivita č. 1 
skenovanie a spracovanie dát

• testovanie na existujúcom hardvéry, optimalizácia procesov, vytvorenie 
realizačného plánu,

• vhodne zvolený skener a spôsob skenovania vzhľadom na fyzický stav, 
zohľadňujúc spôsob budúceho využitia a hodnotu kultúrneho objektu,

• špecifikácie skenerov, skenov, fyzický stav dokumentu a personál,

• Predbežný časový harmonogram : odhad 1/3 času skenovanie, 1/3 času 
rozrezávanie, orezávanie, konverzie, 1/3 času archivácia a evidencia,

• Pracovníci s praxou niekedy majú aj o 100 percent vyšší pracovný výkon ako 
pracovníci bez praxe.



Digitalizačný projekt – aktivita č. 2 
sprístupňovanie 

• Kompletný metadátový popis objektov digitalizácie, prepojenie na OPAC,

• vytvorenie OCR s plným textom pre fulltextové vyhľadávanie so zobrazením v 
texte,

• vhodné formáty pre rýchle zobrazovanie na mobilných platformách,

• sprístupňovanie na základe interných politík vychádzajúcich z autorských práv,

• ani open source nie je zadarmo, treba počítať s nákladmi na inštaláciu, úpravy 
softvéru, aktualizáciu, preklady a potrebnou infraštruktúrou,

• používateľské poznámky a virtuálne kolekcie,

• aplikácia digital humanities.



Digitalizačný projekt – aktivita č. 3 
dlhodobá archivácia

• komplex činností so zameraním na dlhodobé a bezpečné uloženie dát,

• dôležité je vybrať správne formáty :

• do akých sa bude digitalizovať,

• pre deriváty digitalizátov,

• musí byť dlhodobo udržateľný, otvorený, v správnej verzií a s korektnými technickými 
metadátami.

• formáty musia prejsť validáciou,

• uložené dáta je potrebné kontrolovať a v prípade potreby konvertovať na nové 
najnovšie validné verzie dokumentov,

• vytvoriť aspoň dve kópie na dvoch odlišných médiách v dvoch lokalitách,



Digitalizačné projekty – žiadosti a 
realita

• inštitúcie na Slovensku sa stále snažia o získanie finančných prostriedkov na 
kompletné, alebo čiastočné vybavenie lokálneho digitalizačného pracoviska 
prostredníctvom žiadostí o dotácie,

• žiadosti často komplexne nepokrývajú celé portfólio aktivít, ktoré je potrebné 
realizovať v rámci digitalizácie, archivácie a sprístupnenia,

• v niektorých prípadoch môžeme hovoriť o veľmi malých projektoch, do ktorých 
sa neoplatí z dlhodobého hľadiska investovať,

• pred podaním žiadosti, je vhodné overiť si či niektorá inštitúcia na Slovensku 
nezabezpečí digitalizáciu, archiváciu alebo sprístupnenie zdarma v rámci svojich 
kapacít, prípadne za náklady spojené s realizáciou,

• v prípade malých projektov je možné žiadať finančné prostriedky z Fond na 
podporu umenia, grantov V4, nadácia SPP, nadácia SLSP, ... 



Digitalizačný projekt – feedback 

• Autonómna realizácia malých digitalizačných projektov, alebo vytvorenie 
digitalizačného pracoviska nemusí inštitúcií automaticky priniesť očakávané renomé a 
zviditeľnenie,

• ak ide o krátkodobý projekt, môže byť finančne a časovo výhodnejšie nechať si ho 
zhotoviť na kľúč externým dodávateľom,

• v prípade malých a krátkodobých projektov nie je racionálne ísť vlastnou cestou,

• po skončení grantového projektu, je možné po určitom čase HW a SW využívať aj na 
iné digitalizačné projekty. S čím sú však spojené nevyhnutné finančné náklady na 
personál a prevádzku zariadení.



Národná infraštruktúra pre 
digitalizáciu

• na Slovensku máme viacero špičkových pracovísk, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou 
kultúrneho a historického dedičstva CVTI, SNK, SFU, SNG, SNM, NOC, UKB,

• využitím existujúcej siete národných digitalizačných a infraštruktúrnych projektov, 
vieme zabezpečiť kompletnú profesionálnu digitalizáciu, archiváciu a sprístupnenie,

• vo väčšine prípadov je namiesto koncipovania vlastného digitalizačného projektu, 
zariaďovania vlastného digitalizačného pracoviska a nákladov na mzdy zamestnancov 
výhodnejšie využiť existujúcu sieť odborných špičkových pracovísk, ktoré pracujú 
podľa štandardov a disponujú potrebným hardvérom a softvérom,

• veľké národné pracoviská sa vedia s projektmi rýchlo a jednoducho vysporiadať 
nakoľko disponujú potrebným hardvérom, softvérom, tímov odborných pracovníkov a 
postupujú podľa štandardov,

• CVTI SR ponúka kapacity svojho digitalizačného strediska, 

• Komplexne zabezpečuje skenovanie, spracovanie, sprístupnenie a dlhodobú archiváciu.



Národná infraštruktúra pre 
digitalizáciu

Pri realizácií digitalizačných projektov je možné využiť služby :

• CVTI - Digitalizačné pracovisko pre vedu a výskum na Slovensku,

• SNK - národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA),

• SNG - národný projekt Digitálna galéria,

• SNM - digitálne múzeum,

• NOC - Centrálne registre kultúrnych objektov a centrálny portál kultúrneho dedičstva 

Slovakiana,

• UKB – Centrálny dátový archív.



Sprievodca digitálnymi knižnicami 
(SR)

• https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/

• https://vtedy.tasr.sk/browse

• http://digitalna.kniznica.info/browse

• http://dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do

• https://www.skn.sk/dk

• Skryté digitálne knižnice v SR

• http://dkatalog.svkk.sk/sckno/000302515/1900/#page/1/mode/1up

• https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000302515

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/
https://vtedy.tasr.sk/browse
http://digitalna.kniznica.info/browse
http://dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do
https://www.skn.sk/dk


Sprievodca digitálnymi knižnicami 
(CZ)

• https://cdk.lib.cas.cz/

• http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

• https://kramerius.lib.cas.cz/client/index.vm

• http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=EE74DE591A0E8ABF33
22A66AD3D560B6

• http://kramerius4.nkp.cz/search/

• http://kramerius.techlib.cz/client/index.vm

• https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/digitalni-knihovna/digitalni-knihovna-
kramerius/

https://cdk.lib.cas.cz/
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/
https://kramerius.lib.cas.cz/client/index.vm
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=EE74DE591A0E8ABF3322A66AD3D560B6
http://kramerius4.nkp.cz/search/
http://kramerius.techlib.cz/client/index.vm
https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/digitalni-knihovna/digitalni-knihovna-kramerius/


Sprievodca digitálnymi knižnicami 
(Svet)

• https://www.wdl.org/en/

• https://digipress.digitale-
sammlungen.de/view/bsb10487590_00115_u001/1?cq=bratislava

• https://www.digitale-
sammlungen.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=3&l=de

• http://obc.opole.pl/dlibra

• http://anno.onb.ac.at/anno-suche#searchMode=simple&from=1

• http://www.oszk.hu/en/catalogues_databases

https://www.wdl.org/en/
https://digipress.digitale-sammlungen.de/view/bsb10487590_00115_u001/1?cq=bratislava
https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=3&l=de
http://obc.opole.pl/dlibra
http://anno.onb.ac.at/anno-suche#searchMode=simple&from=1
http://www.oszk.hu/en/catalogues_databases


Digitálna knižnica Mediainfo



Digitálna knižnica Mediainfo redakčný 
system



Digitálna knižnica Mediainfo redakčný 
systém a recyklácia obsahu



Digitálna knižnica Kramerius v novom 
šate



Ďakujem za pozornosť.

• Mgr. Tomáš Fiala

• Centrum VTI SR

• tomas.fiala@cvtisr.sk


