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OBCHODNE NEDOSTUPNÉ DIELA 
NA SLOVENSKU

Článok sa zameriava na problematiku evidencie obchodne nedostupných diel v správe Slovenskej národnej kniž-
nice v zmysle novelizovaného Autorského zákona a európskej legislatívy. Výsledky medzinárodnej spolupráce 
zaraďujú Slovenskú republiku k lídrom v oblasti realizovaných štrukturálnych digitálnych projektov v rámci prí-
spevku do portálu EUIPO. Metódy a skúsenosti Slovenskej národnej knižnice poskytujú neoceniteľné informácie 
pre budúcich používateľov a partnerov v oblasti aplikácie európskej smernice do Autorského zákona v jednotli-
vých štátoch Európskej únie.

Mgr. Radoslav Maslík; radoslav.maslik@snk.sk; (Slovenská národná knižnica)  
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Vývoj nových technológií umožnil vznik digitálnych 
kópií a ich nekontrolované šírenie. Na to doplácajú 
najmä autori. Nielenže stratili prehľad o šírení svojich 
diel, ale vzniká im aj istá finančná ujma.
Touto problematikou sa na celoeurópskom fóre za-
oberali významné medzinárodné asociácie zastupujú-
ce autorov, vydavateľov, knižnice a ďalšie zaintereso-
vané strany. Výsledkom rokovaní bolo Memorandum 
o porozumení z 20. septembra 2011, ktoré stanovilo 
kľúčové princípy digitalizácie a sprístupnenia diel ne-
dostupných na trhu. Jednotlivé krajiny majú za úlohu 
nájsť spôsob, ako tieto princípy premietnuť do svojich 
zákonov.

Slovenská republika bola jednou z prvých krajín, ktorá 
toto Memorandum implementovala novelou Autor-
ského zákona z roku 2014. V súčasnosti prebiehajú 
v európskom meradle diskusie o tom, ako uviesť lite-
ru autorského zákona do praxe. Autorský zákon bol 
v rámci územia Slovenskej republiky opätovne nove-
lizovaný 25. 3. 2022 vrátane implementácie Európ-
skej smernice č. 2019/790 (Smernica 2019). Následne 
na to v júni toho istého roku boli úspešne ukončené 
rokovania medzi LITA (spoločnosť, ktorá zastupuje 
autorov na Slovensku) a Slovenskou národnou knižni-
cou o výslednej podobe licencie. Výsledkom rokova-
ní je uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy, ktorá 
umožňuje sprístupnenie obchodne nedostupných diel 
v rámci portálu Digitálnej knižnice Slovenskej národ-
nej knižnice. 

Podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., ktorý bol 

novelizovaný v roku 2022, je obchodne nedostupné 
dielo definované ako zverejnené dielo, ktoré je síce 
chránené autorským právom, ale už viac nie je dostup-
né v tradičných obchodných kanáloch, nie je ho teda 
možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastnícke-
ho práva (medzi tradičné obchodné kanály nespadá 
kúpa použitej veci podľa Občianskeho zákonníka, t. 
j. kúpa „z druhej ruky“, napr. predaj v antikvariáte či 
na burze). 

Toto dielo musí byť v súlade s platným Autorským zá-
konom zároveň trvalo uložené v knižnici, archíve alebo 
múzeu a zapísané vo verejne prístupnom zozname ob-
chodne nedostupných diel (ďalej len „portál“), vede-
nom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Počiatky evidencie a budovania zoznamu obchod-
ne nedostupných diel na pôde Slovenskej národnej 
knižnice môžeme datovať od roku 2014 ako následok 
implementácie Memoranda do Autorského zákona. 
Pôvodný zoznam obchodne nedostupných diel bol ve-
dený vo formáte Excel, sprístupnený na stránke Slo-
venskej národnej knižnice. V neskoršom období bol 
tento zoznam implementovaný do knižnično-infor-
mačného systému Slovenskej národnej knižnice.
 

Digitalizované diela, ktoré zodpovedajú agende ob-
chodne nedostupných diel, sú identifikované v biblio-
grafickom zázname formálnym deskriptorom „OND“, 
t. j. obchodne nedostupné dielo. Tento proces pre-
biehal automaticky pre skupinu monografií vydaných 
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autorského zákona. Pôvodný zoznam obchodne nedostupných diel bol vedený vo formáte 
Excel, sprístupnený na stránke Slovenskej národnej knižnice. V neskoršom období bol tento 
zoznam implementovaný do knižnično-informačného systému Slovenskej národnej knižnice. 
  
 
Digitalizované diela, ktoré zodpovedajú agende obchodne nedostupných diel, sú 
identifikované v bibliografickom zázname formálnym deskriptorom „OND“, t. j. obchodne 
nedostupné dielo. Tento proces prebiehal automaticky pre skupinu monografií vydaných v 
rozmedzí rokov 1950 až 1990 s využitím SQL programovacieho jazyka. Zostávajúca časť 
kníh bola opatrená týmto formálnym deskriptorom manuálne, dielo po diele, najmä v prípade 
beletrie. Vyššie uvedeným spôsobom boli v knižnično-informačnom systéme Slovenskej 
národnej knižnice automaticky označované taktiež noviny a časopisy a články z odborných a 
vedeckých periodík. Tento proces prebieha pre všetky typy dokumentov do dnešných dní. 
 

 
 
Obr. 1: Zoznam obchodne nedostupných diel zobrazený v Online katalógu SNK 
 
Portál EUIPO – proces hromadného exportovania metadát 
 
V roku 2021 začala Slovenská národná knižnica spolupracovať s centrálou EUIPO (European 
Union Intellectual Property Office) v oblasti budovania európskeho portálu obchodne 
nedostupných diel. Po počiatočnom testovaní portálu v júni 2021 a oboznámení sa s formátom 
importu začala Slovenská národná knižnica hromadný export metadát a z knižnično-
informačného systému vyexportovala s využitím SQL programovacieho jazyka diela 
identifikované deskriptorom OND.    
 

Obr. 2: Export metadát s využitím SQL programovacieho jazyka
 
 
Obr. 2: Export metadát s využitím SQL programovacieho jazyka 
 
Pred exportom metadát sa vykonala v Slovenskej národnej knižnici dôsledná kontrola 
bibliografických záznamov.  
 

 
 
Obr. 3: Kontrola a oprava bibliografických metadát pred exportom na Európsky portál 
 
Pri exporte postupovala Slovenská národná knižnica podľa jednotlivých rokov vydania a 
podľa typu dokumentov. Tieto veľké balíky metadát boli manuálne rozdelené do menších 
balíkov (900 – 1000 záznamov), čo v zmysle technických požiadaviek európskeho portálu 
bolo možné vykonávať v takomto meradle hromadne. 
 

Obr. 1: Zoznam obchodne nedostupných diel zobrazený v Online katalógu SNK
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Obr. 3: Kontrola a oprava bibliografických metadát pred exportom na Európsky portál

Obr. 4: Export metadát z knižnično-informačného systému podľa roku vydania
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bibliografických záznamov.  
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Pri exporte postupovala Slovenská národná knižnica podľa jednotlivých rokov vydania a 
podľa typu dokumentov. Tieto veľké balíky metadát boli manuálne rozdelené do menších 
balíkov (900 – 1000 záznamov), čo v zmysle technických požiadaviek európskeho portálu 
bolo možné vykonávať v takomto meradle hromadne. 
 

 
 
Obr. 4: Export metadát z knižnično-informačného systému podľa roku vydania 
 
Každý balík dát niesol označenie typu dokumentu, roku vydania a čísla časti v danom roku 
tak, aby v rámci pracovného toku neprichádzalo k duplicitám a nezrovnalostiam. 
 

 
 
Obr. 5: Export metadát rozčlenený do menších balíkov s označením typu dokumentu, roku  vydania a 
časti v danom roku 
 
Takto pripravené balíky dát exportovala Slovenská národná knižnica postupne na portál. 
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Obr. 6: Finálna realizácia exportu jednotlivých balíkov metadát na Európsky portál

Obr. 5: Export metadát rozčlenený do menších balíkov s označením typu dokumentu, roku vydania 
a časti v danom roku
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Takto pripravené balíky dát exportovala Slovenská národná knižnica postupne na portál. 
 

 
 
Obr. 6: Finálna realizácia exportu jednotlivých balíkov metadát na Európsky portál 
 
Pri exporte na Európsky portál sa zistilo, že jedinečný názov periodika, ktorý nesie označenie 
vo formáte názov časopisu, ročník a číslo, napr. International  ExPress. Roč. 12, č. 30 
umožňuje bezchybné nahratie týchto dát na portál, pričom všeobecnejšie metadáta pri 
zhodnom názve periodík boli vyhodnotené ako duplicita. 
 
Pri exporte článkov vznikala chybovosť iba v prípadoch, keď články niesli rovnaký názov a 
chýbalo označenie časti článku a odkaz na pokračovanie článku z predchádzajúceho čísla. 
Najväčšie problémy sa vyskytujú pri exporte kníh, ktoré majú identický názov, identického 
autora a rovnaký rok vydania, pretože na Európskom portáli chýba identifikácia poradia 
vydania napr. 1. vydanie, 1. rozšírené vydanie, 2. vydanie. 
 
Aktuálny stav objektov na Európskom portáli 
 
V súčasnosti sú počty exportovaných metadát obchodne nedostupných diel na Európsky 
portál nasledovné: 
 
310 000 čísel jednotlivých novín a časopisov (obdobie 1935 – 2004) 
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Obr. 4: Export metadát z knižnično-informačného systému podľa roku vydania 
 
Každý balík dát niesol označenie typu dokumentu, roku vydania a čísla časti v danom roku 
tak, aby v rámci pracovného toku neprichádzalo k duplicitám a nezrovnalostiam. 
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časti v danom roku 
 
Takto pripravené balíky dát exportovala Slovenská národná knižnica postupne na portál. 
 

v rozmedzí rokov 1950 až 1990 s využitím SQL progra-
movacieho jazyka. Zostávajúca časť kníh bola opatre-
ná týmto formálnym deskriptorom manuálne, dielo 
po diele, najmä v prípade beletrie. Vyššie uvedeným 
spôsobom boli v knižnično-informačnom systéme Slo-
venskej národnej knižnice automaticky označované 
taktiež noviny a časopisy a články z odborných a ve-
deckých periodík. Tento proces prebieha pre všetky 
typy dokumentov do dnešných dní.

PORTÁL EUIPO – PROCES HROMADNÉHO 
EXPORTOVANIA METADÁT

V roku 2021 začala Slovenská národná knižnica spolu-
pracovať s centrálou EUIPO (European Union Intellec-
tual Property Office) v oblasti budovania európskeho 
portálu obchodne nedostupných diel. Po počiatočnom 
testovaní portálu v júni 2021 a oboznámení sa s for-
mátom importu začala Slovenská národná knižnica 
hromadný export metadát a z knižnično-informačné-
ho systému vyexportovala s využitím SQL programova-
cieho jazyka diela identifikované deskriptorom OND.   

Pred exportom metadát sa vykonala v Slovenskej ná-
rodnej knižnici dôsledná kontrola bibliografických 
záznamov. 

Pri exporte postupovala Slovenská národná knižnica 
podľa jednotlivých rokov vydania a podľa typu doku-
mentov. Tieto veľké balíky metadát boli manuálne roz-
delené do menších balíkov (900 – 1000 záznamov), čo 
v zmysle technických požiadaviek európskeho portálu 
bolo možné vykonávať v takomto meradle hromadne.

Každý balík dát niesol označenie typu dokumentu, 
roku vydania a čísla časti v danom roku tak, aby v rám-
ci pracovného toku neprichádzalo k duplicitám a ne-
zrovnalostiam.

Takto pripravené balíky dát exportovala Slovenská ná-
rodná knižnica postupne na portál.

Pri exporte na Európsky portál sa zistilo, že jedineč-
ný názov periodika, ktorý nesie označenie vo formá-
te názov časopisu, ročník a číslo, napr. International  
ExPress. Roč. 12, č. 30 umožňuje bezchybné nahratie 
týchto dát na portál, pričom všeobecnejšie metadáta 
pri zhodnom názve periodík boli vyhodnotené ako du-
plicita.

Pri exporte článkov vznikala chybovosť iba v prípa-
doch, keď články niesli rovnaký názov a chýbalo ozna-

čenie časti článku a odkaz na pokračovanie článku 
z predchádzajúceho čísla.
Najväčšie problémy sa vyskytujú pri exporte kníh, kto-
ré majú identický názov, identického autora a rovnaký 
rok vydania, pretože na Európskom portáli chýba iden-
tifikácia poradia, vydania napr. 1. vydanie, 1. rozšírené 
vydanie, 2. vydanie.

AKTUÁLNY STAV OBJEKTOV NA EURÓPSKOM 
PORTÁLI

V súčasnosti sú počty exportovaných metadát obchod-
ne nedostupných diel na Európsky portál nasledovné:

310 000 čísel jednotlivých novín a časopisov (obdobie 
1935 – 2004),

565 000 článkov z novín a časopisov (obdobie 1930 – 
2014),

35 000 kníh (obdobie 1950 – 1990).

V súčasnosti prebieha export čísel novín a časopisov 
z rokov 2005 – 2020.

Slovenská národná knižnica plánuje export článkov 
z novín a časopisov z rokov 1900 – 1930, kníh z obdo-
bia 1990 – 2010 a 1920 – 1940. Celkovo by malo byť 
na portál exportovaných okolo jedného milióna digi-
tálnych obchodne nedostupných diel.

V septembri 2022 boli na portál úspešne exportované 
metadáta identifikujúce použitie diel v zmysle hromad-
nej licenčnej zmluvy. Každý záznam nesie informáciu 
o licencii, na základe ktorej prebehne sprístupnenie 
obchodne nedostupných diel. Aby diela, ktorých me-
tadáta Slovenská národná knižnica exportovala, mohli 
byť považované za obchodne nedostupné diela, musia 
byť po dobu najmenej šiestich mesiacov zverejnené 
na Európskom portáli a nesmú byť z neho vyradené. 
Ak zo zaradením diela do zoznamu obchodne nedo-
stupných diel vlastník autorských práv nesúhlasí, môže 
podať návrh na vyradenie diela z Európskeho portálu 
obchodne nedostupných diel a z Katalógu obchodne 
nedostupných diel Slovenskej národnej knižnice vypl-
nením formulára priamo po kliknutí na konkrétne die-
lo, ktoré si na Európskom portáli vyhľadal. Vyplnením 
formulára na portáli prebehne súbežne vyradenie die-
la na portáli aj v katalógu. 

Návrhy je možné zaslať na adresu Slovenskej národ-
nej knižnice, administrátora Katalógu a Európskeho 
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Obr. 8: Ukážka článku s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK

Obr. 7: Ukážka periodika s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK

 
 
Obr. 7: Ukážka periodika s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK 
 
565 000 článkov z novín a časopisov (obdobie 1930 – 2014) 
 

 
 
Obr. 8: Ukážka článku s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK 
 
35 000 kníh (obdobie 1950 – 1990) 
 

 
 
Obr. 7: Ukážka periodika s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK 
 
565 000 článkov z novín a časopisov (obdobie 1930 – 2014) 
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35 000 kníh (obdobie 1950 – 1990) 
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Obr. 9: Ukážka monografie s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK

Obr. 10: Ukážka formulára na vyradenie diela z Európskeho portálu

  
Obr. 9: Ukážka monografie s licencovaným prístupom v Digitálnej knižnici SNK 
 
V súčasnosti prebieha export čísel novín a časopisov z rokov 2005 – 2020. 
 
Slovenská národná knižnica plánuje export článkov z novín a časopisov z rokov 1900 – 1930, 
kníh z obdobia 1990 – 2010 a 1920 – 1940. Celkovo by malo byť na portál exportovaných 
okolo jedného milióna digitálnych obchodne nedostupných diel. 
 
V septembri 2022 boli na portál úspešne exportované metadáta identifikujúce použitie diel v 
zmysle hromadnej licenčnej zmluvy. Každý záznam nesie informáciu o licencii, na základe 
ktorej prebehne sprístupnenie obchodne nedostupných diel. Aby diela, ktorých metadáta 
Slovenská národná knižnica exportovala, mohli byť považované za obchodne nedostupné 
diela, musia byť po dobu najmenej šiestich mesiacov zverejnené na Európskom portáli a 
nesmú byť z neho vyradené. Ak zo zaradením diela do zoznamu obchodne nedostupných diel 
vlastník autorských práv nesúhlasí, môže podať návrh na vyradenie diela z Európskeho 
portálu obchodne nedostupných diel a z Katalógu obchodne nedostupných diel Slovenskej 
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Obr. 10: Ukážka formulára na vyradenie diela z Európskeho portálu 
 
Návrhy je možné zaslať na adresu Slovenskej národnej knižnice, administrátora Katalógu a 
Európskeho portálu e-mailom. Formulár sa nachádza na stránke Slovenskej národnej knižnice 
v sekcii obchodne nedostupných diel. 
 

 
 
Obr. 11: Ukážka formulára na vyradenie diela zo zoznamu obchodne nedostupných diel 
 
Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor vyradí obchodne nedostupné dielo z 
portálu a katalógu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora, vlastníka 
autorských práv alebo vyplneného formulára na Európskom portáli, v ktorom musia byť 
uvedené kontaktné údaje autora alebo vlastníka autorských práv (e-mail, príp. telefónne 
číslo), alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej 
správy práv autorom. Žiadosť o opätovné zaradenie diela do Európskeho portálu a katalógu 
po jeho vyradení je oprávnený zniesť iba autor alebo vlastník autorských práv. 
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Obr. 12: Ukážka registračného formulára na prístup do Digitálnej knižnice SNK

Obr. 11: Ukážka formulára na vyradenie diela zo zoznamu obchodne nedostupných diel
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Po ukončení exportu metadát na Európsky portál obchodne nedostupných diel budú obchodne 
nedostupné diela  prístupné v Digitálnej knižnici Slovenskej národnej knižnice. 
 
V priebehu roku 2023 plánuje Slovenská národná knižnica sprístupniť v rámci Digitálnej 
knižnice Slovenskej národnej knižnice sekciu obchodne nedostupných diel. V súčasnosti má 
používateľ voľný prístup k digitálnym dielam, u ktorých už vypršala majetkovo-právna 
ochrana a nie sú chránené autorským zákonom. Digitalizované diela, ktoré sú dostupné v 
tradičných obchodných kanáloch, sú dostupné v digitálnej forme iba v priestoroch Slovenskej 
národnej knižnice. 
 

 
Obr. 12: Ukážka registračného formulára na prístup do Digitálnej knižnice SNK 
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Obr. 14: Ukážka typológie dokumentov na stránke Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa registrovaného užívateľa

Obr. 13: Ukážka úvodnej stránky Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa registrovaného užívateľa
 
 
Obr. 13: Ukážka úvodnej stránky Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa registrovaného užívateľa 
 
 

 
 
Obr. 14: Ukážka typológie dokumentov na stránke Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa 
registrovaného užívateľa 
 

 
 
Obr. 13: Ukážka úvodnej stránky Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa registrovaného užívateľa 
 
 

 
 
Obr. 14: Ukážka typológie dokumentov na stránke Digitálnej knižnice SNK po prihlásení sa 
registrovaného užívateľa 
 



58

portálu e-mailom. Formulár sa nachádza na stránke 
Slovenskej národnej knižnice v sekcii obchodne nedo-
stupných diel.

Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor 
vyradí obchodne nedostupné dielo z portálu a kataló-
gu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žia-
dosti autora, vlastníka autorských práv alebo vyplne-
ného formulára na Európskom portáli, v ktorom musia 
byť uvedené kontaktné údaje autora alebo vlastníka 
autorských práv (e-mail, príp. telefónne číslo), alebo 
po doručení oznámenia organizácie kolektívnej sprá-
vy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom. Žiadosť 
o opätovné zaradenie diela do Európskeho portálu 
a katalógu po jeho vyradení je oprávnený zniesť iba 
autor alebo vlastník autorských práv.

Po ukončení exportu metadát na Európsky portál ob-
chodne nedostupných diel budú obchodne nedostup-
né diela  prístupné v Digitálnej knižnici Slovenskej ná-

rodnej knižnice.

V priebehu roku 2023 plánuje Slovenská národná kniž-
nica sprístupniť v rámci Digitálnej knižnice Slovenskej 
národnej knižnice sekciu obchodne nedostupných 
diel. V súčasnosti má používateľ voľný prístup k digi-
tálnym dielam, u ktorých už vypršala majetkovo-práv-
na ochrana a nie sú chránené Autorským zákonom. 
Digitalizované diela, ktoré sú dostupné v tradičných 
obchodných kanáloch, sú dostupné v digitálnej forme 
iba v priestoroch Slovenskej národnej knižnice.

Týmto spôsobom bude mať registrovaný používateľ 
Digitálnej knižnice Slovenskej národnej knižnice prí-
stup k tisíckam obchodne nedostupných diel, ktoré 
tvoria kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky, pro-
stredníctvom počítača, čítačiek a iných mobilných 
zariadení. Táto služba bude prínosom pre kultúru, 
vzdelanie, výskum a rozvoj obyvateľov Slovenska a Eu-
rópskej únie. Sprístupnenie obchodne nedostupných 

 
 
Obr. 15: Ukážka prístupu k monografiám v sekcii obchodne nedostupných diel na stránke Digitálnej 
knižnice SNK po prihlásení sa registrovaného používateľa 
 
Týmto spôsobom bude mať registrovaný používateľ Digitálnej knižnice Slovenskej národnej 
knižnice prístup k tisíckam obchodne nedostupných diel, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo 
Slovenskej republiky, prostredníctvom počítača, čítačiek a iných mobilných zariadení. Táto 
služba bude prínosom pre kultúru, vzdelanie, výskum a rozvoj obyvateľov Slovenska a 
Európskej únie. Sprístupnenie obchodne nedostupných diel bude na základe platnej licencie a 
autori diel dostanú od organizácie LITA poplatky za použitie diela. 
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diel bude na základe platnej licencie a autori diel do-
stanú od organizácie LITA poplatky za použitie diela.

Literatúra
OUT OF COMMERCE WORKS portal. EUIPO – European intellectual 
property office [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na: https://
euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/
Obchodne nedostupné diela. LITA – Autorská spoločnosť [onli-
ne]. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na: https://www.lita.sk/obchod-
ne-nedostupne-diela
PAULĎUROVÁ, Daniela. Katalóg obchodne nedostupných diel. 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA [online]. [cit. 2022-06-28]. Do-
stupné na: https://snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/sluzby-vy-
davatelom/katalog-obchodne-nedostupnych-diel.html

Online katalóg: Katalóg obchodne nedostupných diel. SLOVEN-
SKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA [online]. [cit. 2022-06-28]. Dostupné 
na: https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_90=fd:%22ON-
D%22&theme=snk_ond
Digitálna knižnica. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA [online]. [cit. 
2022-06-28]. Dostupné na: https://onk.snk.sk/
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. 
apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/
ES a 2001/29/ES [online], 2019. [cit. 2022-11-11]. Dostupné na: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=sk).

 Článok bol recenzovaný

DIGITÁLNY OBSAH 


