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Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Creative Commons Affiliate

Realizácia projektu zameraného na problematiku otvoreného
vzdelávania a otvorených vzdelávacích zdrojov – podpora
Foundation Open Society Institute (FOSI)



www.otvorenevzdelavanie.sk



Akčný plán

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike 
na roky 2016 – 2019

Podpora otvoreného vzdelávania

Viacero oblastí ako:

- vybudovanie repozitára

- širšie sprístupnenie vzdelávacích zdrojov

- podpora prekladu zahraničných vzdelávacích zdrojov

- a iné



Chris Potter, 3D Broken Copyright, www.ccPixs.com (Flickr), CC BY 2.0

http://www.ccpixs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Základné informácie

Nový autorský zákon č. 185/2015 Z.z. 

1) Subjekt 

• Autor / iný nositeľ práv

2) Objekt

• Autorské dielo

3) Obsah

• Osobnostné práva

• Majetkové práva



Možnosti použitia autorského diela

1) Keď nejde o chránený predmet (napr. myšlienka v diele)

2) Uplynula doba ochrany (odmietnutie dedičstva, neexistencia 
dedičov)

3) Licenčná zmluva  použitie so súhlasom

4) Zamestnanecký alebo iný osobitný režim

5) Výnimky a obmedzenia



Výnimky a obmedzenia

‒ Citácia

‒ Karikatúra, paródia, pastiš

‒ Vyhotovenie rozmnoženiny pre súkromnú potrebu

‒ Reprografia

‒ Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume

‒ Použitie diela pri školských predstaveniach



Zákonné limity

Výnimka použitia diela na vyučovacie účely a pri výskume

‒ bez súhlasu autora

‒ zverejnené dielo

‒ vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným 
prenosom

‒ účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume

‒ nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému 
prospechu



Verejné licencie

10



Základná charakteristika

‒ umožňujú zdieľanie

‒ za určitých podmienok

‒ potrebné označenie autora (nositeľa práv)

‒ neodvolateľnosť licencie

‒ automatické ukončenie pri porušení (neplatí pri CC 4.0)
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Verejné licencie na SR

„Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom
smerujúcim voči neurčitým osobám.“

„Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie,
je prijatím ponuky...“

Nevýhradná a bezodplatná licencia
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Oblasti využitia

Najmä:

‒ používanie informácií verejného sektora (PSI) 

‒ kultúra (hudba, GLAM, digitalizované diela) 

‒ školstvo (otvorené vzdelávacie zdroje)

‒ otvorený prístup k výsledkom vedy
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Zdroj: http://www.adiffuser.net/a-propos-des-licences-creative-commons/
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Creative Commons 4.0

‒ lepšia prehľadnosť a práca s textom

‒ globálnejšia licencia

‒ aj práva nad rámec autorského práva (databáza)

‒ attribution (aj odkaz)

‒ anonymita / možnosť odstránenia mena autora 

‒ 30 dní na odstránenie porušovania
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Otvorené vzdelávacie zdroje





otvorené vzdelávanie



otvorené vzdelávacie zdroje

„vzdelávacie, študijné alebo 
výskumné materiály, ktoré sú 
súčasťou public domain alebo 

sprístupnené pod licenciou 
umožňujúcou použitie, 

spracovanie a distribúciu.” 
(UNESCO)

otvorený prístup k výsledkom 
vedy a výskumu

(open access)



Platforma a podporné projekty







Literárne a slovesné diela





Prednášky a video návody





Modulárne kurzové komponenty





Vzdelávacie kurzy





Osobitné projekty

Internet Archive

‒ veľký počet voľných kníh, filmov, SW, hudby a množstva iného 
materiálu 

‒ cieľom je vytvorenie internetovej knižnice poskytujúcej permanentný 
prístup k zdrojom v digitálnom formáte

P2PU

‒ interne rozčlenená na 5 kvázi fakúlt

‒ model celoživotného vzdelávanie, interakcia vzdelávajúcich



Potrebné zmeny pre vzdelávanie na 
Slovensku

‒ zvýšenie povedomia o licenciách Creative Commons

‒ obstarávanie vzdelávacích materiálov

‒ update centrálneho portálu k otvoreným vzdelávacím zdrojom

‒ koncepčná zmena podpory otvoreného vzdelávania vo všetkých 
úrovniach školského systému



Aliancia pre otvorené vzdelávanie na 
Slovensku

Niekoľko základných tém a bodov súvisiacich s otvoreným 
vzdelávaním a otvorenými vzdelávacími zdrojmi

Možnosť stať sa členom aliancie 

Vyplnenie formuláru prostredníctvom webstránky



Ďakujem za pozornosť!

zuzana.adamova@gmail.com


