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ABSTRACT 
Vzťah čitateľskej komunity k duševnému vlastníctvu autorov v zmysle nášho výskumu nie je chápané ako hodnota. 
Vyhľadávanie a šírenie informácií prostredníctvom informačno-komunikačných technológií nebolo nikdy také jednoduché. 
Deklarovanie dodržiavania autorského zákona a následné sťahovanie diel z oblasti literatúry, umenia alebo vedy spôsobuje 
nekontrolovateľné straty celému vydavateľsko-tlačiarenskému odvetviu. Ratifikácia Bernského dohovoru z roku 1886 a 
novelizácia Autorského zákona z roku 2015 neznamená automaticky ich dodržiavanie. 
 
Kľúčové slová: duševné vlastníctvo, autorský zákon, manažment, digitálna kniha, elektronický obchod, vydavateľstvo, 
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ABSTRACT 
Based on our research, relationship of community of readers towards the intellectual property of authors is not seen as 
value. Finding and disseminating information through Internet has never been so easy. Declaring compliance of copyright 
law and subsequent illegal downloading of works from literature, art or science causes uncontrollable losses to whole 
publishing-printing industry. Ratification of the Berne Convention from 1886 and the amendment of the Copyright Act of 
2015 does not automatically imply its compliance by community. 
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ÚVOD 

 
Náročnosť čitateľom k obsahu zverejňovaných informácií je stále vyššia. Vydavateľstvá a celé odvetvie polygrafického 

priemyslu nežije z charity. Aby vydavateľsko-tlačiarenský komplex mohol poskytovať kvalitné informácie, potrebuje 
vybudovať silné redakčné zázemie. Tieto požiadavky čitateľov na informácie musí schopných tím redaktorov napĺňať. 
Spoločnosť tak potrebuje investovať finančné prostriedky aby skvalitňoval obsah správ. 

 
 

AUTORSKÉ PRÁVO V KONTEXTE S ONLINE PUBLIKOVANÍM 
 

Metodika výskumu 
 
Obtiažnosť problematiky spojenej s dodržiavaním autorského zákona vo vydavateľsko-tlačiarenskom odvetví nie je 

možné popísať iba jednou základnou metódou. Výsledky výskumu na danej vzorke boli robené s ohľadom na náklady a čas 
realizácie. Veľkosť vzorky realizovaného výskumu predstavuje jej výpovednú hodnotu. Pre daný výskum nebola použitá 
žiadna z agentúr, zaoberajúcich sa prieskumom trhu. Pre výskum bol použitý dotazník so zámerom zistenia faktov, 
preferencií a správania vzorky respondentov. 

Dotazník je zostavený zo 14 otázok. Respondent vyplní pohlavie, vek a vzdelanie. Čiastočne sme pri zostavovaní otázok 
dotazníka použili Likertovu škálu, a to podľa tematických okruhov.  

Dotazník je uložený v elektronickej podobe na serveri. 
 
 

Objekt výskumu 
 
Ťažisko získania respondentov bolo na mladých ľuďoch, nakoľko sme si boli vedomí otázok smerovaných na médiá 

a informačné technológie. Dotazníku predchádzal sprievodný list, ktorým sme respondentom stručne opísali cieľ výskumu. 
Formulár dotazníka bol sprístupnený na internete. V prípade staršej populácie bol dotazník sprístupnený v písomnej podobe 
prostredníctvom dobrovoľného anketéra. Pomer zastúpenia respondentov podľa pohlavia na muži a ženy bol náhodný. 
Výsledkom je mierna prevaha mužov nad ženami. Ženy sa v oblasti spotrebiteľského správania odlišujú od mužov. Ide 
o odlišné postoje a názory na preferovanie tovaru a dôvody, ktoré ich k danej preferencii vedú.  
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Výsledky výskumu a ich interpretácia 

 
Výskumom sme sa dopracovali k závažnej otázke dodržiavania autorských práv. Otázku nášho výskumu /Aktuálne 

správy sa dozvedám z: novín, internetu, televízie, rozhlasu/ sme priamo smerovali na citlivosť vnímania tohto zákona. V 
zmysle zákona ide o právo autora rozhodovať o vlastnom diele. Autorské právo zaručuje autorovi právo na využívanie diela 
alebo na poskytovanie oprávnenia na používanie diela inými osobami (obrázok 1). 

 

 
 
 

Obrázok 1  Vzťah autorských práv 
Zdroj: Autori. 

 
Zastúpenie k položenej otázke je viac ako 60% respondentov, ktorí sa priznávajú, že literárne, slovesné, audiovizuálne 

alebo iný druh diela sťahujú z internetu (obrázok 3). V danej škále ide o mladých ľudí vo veku do 25 rokov s ukončeným 
stredoškolským vzdelaním. Generácia občanov v škále nad 51 rokov citlivo vníma autorské práva a dodržiava ich. Avšak ich 
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zábrany k hľadaniu a získavaniu informácií z internetu môžu vyplývať tiež z určitého obmedzenia s narábaním vo vzťahu k 
informačno-komunikačným technológiám (obrázok 2). 

 

 
Obrázok 2  Schéma viacerých alternatívnych tokov publikovania 

Zdroj: Autori. 
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Obrázok 3  Zdroj získavania informácií respondentmi 
 
 
Rozpor vzniká v odpovediach na otázku v súvislosti s tvrdeniami a ctením práv autora na ochranu svojho autorstva 

/Autorské právo: rešpektujem, nerešpektujem, nepoznám význam autorského práva/. Voľný prístup k informáciám na 
internete neznamená automaticky jeho bezplatnosť. Nevedomosť, resp. vyhýbanie sa uznania autorstva je spojené s malou 
vymožiteľnosťou práva. Následne existuje relatívne malá úspešnosť v postihnutí porušovateľov autorského práva v reálnom 
živote. Autorský zákon vymedzuje vzťah autora k autorským právam. 

V súvislosti s otázkou rešpektovania autorského práva, 66% respondentov tvrdí, že autorské právo rešpektuje  
(obrázok 4). Je to priamo v rozpore s predchádzajúcou otázkou, kde približne rovnaký počet respondentov uvádza, že 
informácie bezplatne sťahuje. Definovanie tejto problematiky je ukotvené aktuálnym znením 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 
Autorský zákon, Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone, ktorý vzniknuté vzťahy v súvislosti s 
vytvorením a použitím diela, jednoznačne upravuje. Určuje nositeľa týchto autorských práv z oblasti literatúry, umenia alebo 
vedy, kde tvorivou duševnou činnosťou autor prišiel k poznatkom vnímanými zmyslami. Predmetom autorského práva je 
dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. Predmetom autorského práva je aj časť diela. So súhlasom autorov je možné 
spojiť do jedného celku viaceré samostatné diela. Autorom diela je vždy fyzická osoba, ktorá si uplatňuje majetkové práva. 

 

 
Obrázok 4  Rešpektovanie autorského práva respondentmi 

 
 
Je zrejmé, že autorský zákon bude dlho otvorenou bránou vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, a to hlavne v 

súvislosti s novými formami online publikovania. Ako bariéru vidíme prudký rozvoj informačno-komunikačných technológií 
s nástupom elektronického obchodovania a osvojenie si neadresnosti mladých ľudí k tomuto zákonu. Predísť porušovaniu 
práv súvisiacich s duševným vlastníctvom je možné celoplošnou popularizáciou a osvetou populácie, potrebou zverejňovať 
riziko a negatívne dôsledky porušovania autorských práv. 

Definovať negatívny vplyv na ľahké hľadanie a získavanie informácií prostredníctvom internetu, je potrebné urobiť 
výskum celého odvetvia vydavateľsko-tlačiarenského komplexu a jeho ochrany. Faktory, ktoré obchádzanie autorského 
zákona spôsobujú, sú známe.  

Jedna z hypotéz tohto prieskumu predpokladá, že potenciál rastu digitalizácie vyžaduje nový prístup k vymožiteľnosti 
práv duševného vlastníctva. Môžeme tvrdiť, že keď je dielo prvýkrát zverejnené on-line, môžeme považovať jeho 
zverejnenie a dostupnosť prostredníctvom internetu na celom svete. Najväčšiu obavu majú vlastníci autorských práv z 
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nekontrolovateľného šírenia diela z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. Vydavateľsko-tlačiarenský komplex nezohľadnil v 
dostatočnej miere rozvoj informačno-komunikačných technológií a dostatočne neaplikoval zmeny v oblasti autorského práva. 
Reťazec tvorený autorom, ktorý musí mať zaručené svoje autorské práva v priamej nadväznosti na duševnú tvorivosť, musí 
vydavateľom poskytnúť dostatočnú legislatívnu ochranu, nakoľko vydavateľ potrebuje zabezpečiť generovanie finančných 
prostriedkov pre duševnú tvorivosť autorov. Následkom dynamického rozvoja v oblasti informačno-komunikačných 
technológií, je potrebné novelizovať aj Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých dielach. Ide o medzinárodnú 
zmluvu o autorských právach z roku 1886 podpísanú v Berne, nakoľko cudzím štátnym príslušníkom neboli uznávané 
autorské práva. Štáty, ktoré dohodu podpísali, sa zaviazali ochranu práv autorov dodržiavať.  

Medzinárodná zmluva o autorských právach vznikala v podmienkach, kedy sa knihy publikovali v hmotnej podobe. Nové 
technológie umožňujú online elektronické publikovanie informácii na internete kdekoľvek na svete.  
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