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2 FUNKCIA PORTÁLU PRE ARCHÍV A ŽIVÉ VYSIELANIA 

Portál pre archív a živé vysielanie (video.cvtisr) tvorí popri portály pre rezervácie 

(cal.cvtisr) a informačnom portály (tp.cvtisr) ďalšiu časť softvérovej webovej nadstavby 

národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR.  

Z pohľadu neprihláseného používateľa (diváka) video.cvtisr portál umožňuje sledovanie 

verejných nahrávok a vysielaní, ktoré boli vytvorené pomocou národnej teleprezentačnej 

infraštruktúry. Portál je responzívny , multiplatformový a prispôsobený aj na sledovanie 

prostredníctvom mobilných platforiem. 

Z pohľadu registrovaného používateľa (tvorca obsahu) video.cvtisr portál umožňuje 

okrem sledovania, hodnotenia, komentovania verejných aj súkromných nahrávok 

a vysielaní aj ich správu. V princípe sa jedná o správu nahrávok videokonferenčných 

hovorov alebo vysielaní z prednáškových miestností, ktoré boli rezervované 

používateľom prostredníctvom rezervačného portálu (cal.cvtisr). Nahrávka sa 

v administratívnom rozhraní video.cvtisr portálu objaví po ukončení rezervovanej 

videokonferencie a spracovaní výstupného videa automaticky ( do 24 hodín ). Následne 

je možné nahrávku publikovať, priradiť k inštitúcii, kategóriám alebo značkám, meniť jej 

popis, prípadne online editovať pomocou video editora alebo použiť ďalšie pokročilé 

možnosti správy.  Živé vysielanie rezervované cez rezervačný portál sa objaví v čase 

začiatku vysielania a taktiež umožňuje pokročilú správu vlastností zobrazenia 

a kategorizácie. 

Niektoré pokročilé funkcie administrácie súvisiace s priradením nahrávok k inému 

používateľovi, zmene času začiatku, či konca už prebiehajúcej udalosti, alebo zmena 

miestnosti pridruženej k nahrávke atď. , sú pre registrovaného používateľa blokované 

a vykonáva ich centrálny manažment a podpora národnej teleprezentačnej infraštruktúry 

CVTI SR na aktuálnych kontaktných kanáloch uvedených v menu portálu.  
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3 PRIHLÁSENIE DO PORTÁLU 

 

 

3.1 CENTRÁLNE PRIHLÁSENIE CEZ PORTÁL WWW.TP.CVTISR.SK [1] 
Prihlásenie do video.cvtisr portálu je možné cez centrálny portál na adrese 

www.tp.cvtisr.sr . Ak je používateľ prihlásený na centrálnom portály po prechode na 

video.cvtisr portál ( položka menu - Videoportál ) je prihlásenie automatické. 

3.2 PRIHLASOVACIE OKNO [2] 
V prípade prihlásenia cez centrálny portál, alebo priamo cez adresu portálu 

(archive.tp.cvtisr.sk) je nutné zadať prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje pre 

partnerské inštitúcie projektu je možné získať po registrácií v dolnej časti formulára. 

Aktivácia účtu prebieha priebežne a používateľ dostáva informáciu mailom. 
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4 ÚVODNÁ OBRAZOVKA 
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4.1 NAVIGAČNÝ PANEL A MENU [1] 
Titulná stránka video.cvti portálu obsahuje v úvode navigačný panel, ktorý sa vyskytuje 

na všetkých miestach portálu a slúži pre základnú navigácie medzi podstránkami portálu. 

 Archív – zoznam nahrávok v archíve s filtráciou 

 Live – kalendár plánovaných a aktuálnych živých vysielaní 

 Administrácia – administrácia archívu a vysielaní ( po prihlásení ) 

 Domov – domovská stránka - centrálny portál www.tp.cvtisr.sk ) 

 Podpora – aktuálne kontakty, manuál a hlásenie problémov 

 Prihlásenie – Prihlásenie používateľov a registrácia 

4.2 BLOK S PROMOVANÝMI VYSIELANIAMI A NAHRÁVKAMI [2] 
Zobrazuje zaujímavé nahrávky a plánované/aktuálne vysielania, ktoré majú príznak 

“promo”  a majú získavať pozornosť diváka. Nastavenie tohto príznaku je v kompetencii 

centrálneho manažmentu a podpory národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR. 

4.3 BLOK S PLÁNOVANÝMI VYSIELANIAMI [3] 
Kalendár aktuálne bežiacich živých  vysielaní (červená farba) a najbližšie plánovaných 

vysielaní (modrá farba). Na živé vysielania je možné kliknúť a zobraziť v prehrávači. 

4.4 BLOK S NAJNOVŠÍMI NAHRÁVKAMI V ARCHÍVE [4] 
Najnovšie nahrávky udalostí z posledného obdobia. Po kliknutí sa spustí nahrávka. 

4.5 ZOZNAM NAJAKTÍVNEJŠÍCH INŠTITÚCIÍ [5] 
Inštitúcie, ktoré vykazujú najväčší počet nahrávok a videní. Po kliknutí nastaví filter 

zoznamu nahrávok pre vybranú inštitúciu. 

4.6 ZOZNAM NAJOBSIAHLEJŠÍCH KATEGÓRIÍ V ARCHÍVE [6] 
Kategórie, ktoré vykazujú najväčší počet nahrávok a videní. Po kliknutí nastaví filter 

zoznamu nahrávok pre vybranú kategóriu. 

4.7 BLOK S NAJSLEDOVANEJŠÍMI NAHRÁVKAMI V ARCHÍVE [7] 
Nahrávky, ktoré majú najvyššie počty videní. Po kliknutí sa spustí nahrávka. 

4.8 ZOZNAM NAJPOČETNEJŠÍCH ZNAČIEK NAHRÁVOK V ARCHÍVE [8] 
Značky priradené k nahrávkam, ktoré zaznamenali najvyšší počet nahrávok a videní. Po 

kliknutí na značku nastaví filter zoznamu nahrávok pre vybranú značku. 
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5 ARCHÍV 

 

5.1 FILTER ZOZNAMU NAHRÁVOK [1] 
Sekcia archívu nahrávok obsahuje vo vrchnej časti filter, ktorým je možné dynamicky 

filtrovať zoznam nahrávok podľa : názvu, inštitúcie, kategórie alebo značky (tag) 

5.2 FILTROVANÝ ZOZNAM INŠTITÚCIÍ, KATEGÓRIÍ A ZNAČIEK [2] 
Pri použití filtra je divákovi ponúkaný zoznam vyhovujúcich entít podľa aktuálne 

zadaných hodnôt. Po kliknutí na entitu sa finálny zoznam nahrávok filtruje podľa druhu. 

5.3 FINÁLNY ZOZNAM VIDEÍ [3] 
Zoznam vyfiltrovaných videí v podobe miniatúr zobrazujúcich značku kategórie, 

inštitúcie, aktuálne hodnotenie, počet videní a dĺžku videa. Po kliknutí sa inicializuje 

prehrávač s aktuálne vybranou nahrávkou.  
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6 SLEDOVANIE VIDEA Z ARCHÍVU 
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6.1 OKNO S PREHRÁVAČOM VIDEA [1] 
Okno s prehrávačom videa, ktoré je dynamicky zobrazené po kliknutí na vybranú 

nahrávku prehráva video vo formáte vhodnom pre aktuálne použité zariadenie. 

Prehrávač obsahuje ovládacie prvky pre ovládanie hladiny zvuku, pretáčanie alebo 

zapnutie režimu celej obrazovky. 

6.2 NÁZOV A POPIS NAHRÁVKY [2] 
Sekcia zobrazujúca názov, popis, čas konania, autora, kategórie, inštitúciu a značky 

zvolenej nahrávky. 

6.3 BLOK S ODKAZOM (LINK) NA NAHRÁVKU [3] 
Blok v prípade verejnej nahrávky obsahuje link, ktorý je možné kopírovať a rozposlať 

externým divákom. V prípade súkromnej nahrávky bude daný link funkčný iba po 

prihlásení diváka a overení práv k sledovaniu danej nahrávky.  

6.4 BLOK S EMBEDOM PRE NAHRÁVKU [4] 
Embed kód slúži pre zobrazenie okna prehrávača na externých stránkach. Kód je možné 

zobraziť až po prihlásení 

 

6.5 BLOK S KOMENTÁRMI [5] 
Komentáre je možné pridávať až po prihlásení, čítanie je povolené aj bez prihlásenia. 

 

6.6 HODNOTENIE NAHRÁVKY [5] 
Nahrávku je možné hodnotiť kliknutím na želaný počet hviezdičiek a potvrdením voľby. 

6.7 ZOZNAM PRÍBUZNÝCH VIDEÍ S FILTROM [6] 
V dolnej časti sa nachádza opäť zoznam príbuzných videí ktoré je možné filtrovať 

a sledovať. 
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7 LIVE – ŽIVÉ VYSIELANIA 

 

7.1 FILTER ZOZNAMU ŽIVÝCH VYSIELANÍ [1] 
Sekcia živých vysielaní obsahuje vo vrchnej časti filter, ktorým je možné dynamicky 

filtrovať kalendár vysielaní podľa : názvu, inštitúcie, kategórie alebo času konania. 

7.2 FILTROVANÝ ZOZNAM INŠTITÚCIÍ, KATEGÓRIÍ A ZNAČIEK [2] 
Pri použití filtra je divákovi ponúkaný zoznam vyhovujúcich entít podľa aktuálne 

zadaných hodnôt. Po kliknutí na entitu sa finálny zoznam nahrávok filtruje podľa druhu. 

7.3 KALENDÁR ŽIVÝCH VYSIELANÍ [3] 
Živé vysielania sú zobrazené v poradí podľa času konania. Ak je vysielanie aktuálne na 

živo (červená farba), po kliknutí sa zobrazí prehrávač s videostreamom. 
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8 SLEDOVANIE ŽIVÉHO VYSIELANIA 
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8.1 OKNO S PREHRÁVAČOM ŽIVÉHO VYSIELANIA [1] 
Okno s prehrávačom živého vysielania, ktoré je dynamicky zobrazené po kliknutí na 

vybrané vysielanie z kalendára udalostí a prehráva video stream vo formáte vhodnom pre 

aktuálne použité zariadenie. Prehrávač obsahuje ovládacie prvky pre ovládanie hladiny 

zvuku alebo zapnutie režimu celej obrazovky. 

8.2 NÁZOV A POPIS NAHRÁVKY [2] 
Sekcia zobrazujúca názov, popis, čas konania, autora, kategórie a inštitúciu vysielania. 

8.3 BLOK S ODKAZOM (LINK), EMBEDOM A KOMENTÁRMI [3] 
Podobne ako v prípade sledovania nahrávok aj pri sledovaní živých vysielaní je možnosť 

zdieľať link, použiť embed kód alebo komentovať vysielanie pre prihlásených 

používateľov. 

8.4 ZOZNAM PRÍBUZNÝCH VYSIELANÍ S FILTROM [4] 
V dolnej časti sa nachádza opäť zoznam príbuzných aktívnych alebo plánovaných 

vysielaní ktoré je možné filtrovať a sledovať. 

8.5 POČET VIDENÍ ŽIVÉHO VYSIELANIA [5] 
Aktuálny počet videní živého vysielania, celkový kumulatívny počet divákov. 
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9 ROZHRANIE ADMINISTRÁCIE 

 

9.1 MENU ADMINISTRÁCIE [1] 
Rozhranie administrácie obsahuje postranný panel so základnou navigáciou pre: 

 Prehľad a štatistiky 

 Správa vysielaní 

 Správa archívu 

9.2 ŠTATISTIKA NAHRÁVOK POUŽÍVATEĽA [2] 
Celkový počet nahrávok, ktoré pridal aktuálne prihlásení používateľ. Štatistika v podobe 

zobrazenia počtu publikovaných, skrytých alebo čakajúcich na spracovanie. Zobrazenie 

kumulatívneho počtu videní, komentárov a hodnotení nahrávok.  

9.3 ŠTATISTIKA VYSIELANÍ POUŽÍVATEĽA [3] 
Celkový počet vysielaní, ktoré pridal aktuálne prihlásení používateľ. Štatistika v podobe 

zobrazenia počtu aktuálne bežiacich, skrytých, plánovaných alebo exspirovaných 

vysielaní. Zobrazenie kumulatívneho počtu videní alebo komentárov k vysielaniam.  

9.4 ŠTATISTIKA KATEGÓRIÍ POUŽÍVATEĽA [4] 
Kategórie, ktoré vykazujú najväčší počet nahrávok pridaných aktuálne prihláseným 

používateľom a kumulatívny počet ich videní. 

9.5 ŠTATISTIKA ZNAČIEK NAHRÁVOK POUŽÍVATEĽA [5] 
Značky, ktoré vykazujú najväčší počet nahrávok pridaných aktuálne prihláseným 

používateľom a kumulatívny počet ich videní. 
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10 ADMINISTRÁCIA ŽIVÝCH VYSIELANÍ 

 

10.1 FILTER VYSIELANÍ [1] 
Umožňuje filtráciu podľa viacerých kritérií pre zoznam vysielaní pridaných aktuálne 

prihláseným používateľom. Filter sa rozbalí po kliknutí na ovládací prvok. 

 

10.2 ZOZNAM VYSIELANÍ POUŽÍVATEĽA [2] 
Všetky vysielania ktoré patria aktuálne prihlásenému používateľovi. 

10.3 ZMENA NÁHĽADOVÉHO OBRÁZKU [3] 
Možnosť zmeniť náhľadový obrázok pre vysielania pomocou nahratia obrázkového 

súboru zo zariadenia. V prípade, že náhľadový obrázok nebude manuálne zvolený, 

priradí sa automaticky neutrálny obrázok vysielania. 

 

10.4 INFORMÁCIE O ZAČIATKU A PLÁNOVANOM KONCI VYSIELANIA [4] 
Informácia o čase začiatku a plánovaného konca vysielania (údaje ktoré sa zadali pri 

vytváraní rezervácie prostredníctvom rezervačného portálu ) 
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10.5 ZMENA NÁZVU A POPISU VYSIELANIA [5] 
Okno pre zmenu názvu a popisu vysielania. Popis vysielania môže obsahovať aj linky na 

propagovanú udalosť, prípadne externé plagáty a program. 

 

10.6 INFORMÁCIE O MIESTNOSTI A POUŽÍVATEĽOVI [6] 
Informácie o identifikátore miestnosti, pre ktorú bola vykonaná rezervácia vysielania 

a používateľovi , ktorý rezerváciu vykonal a ktorý aktuálne spravuje vysielanie. 

10.7 ZMENA INŠTITÚCIE A KATEGÓRIE PRE VYSIELANIE [7] 
Rozhranie pre zmenu hlavnej inštitúcie, ku ktorej je vysielanie priradené 

 

Rozhranie pre zmenu hlavnej kategórie, ku ktorej je vysielanie priradené 

 

10.8 ZOBRAZENIE ODKAZU A EMBEDU [8] 
Blok v prípade verejnej nahrávky obsahuje link, ktorý je možné kopírovať a rozposlať 

externým divákom. V prípade súkromnej nahrávky bude daný link funkčný iba po 

prihlásení diváka a overení práv k sledovaniu danej nahrávky. Embed kód slúži pre 

zobrazenie okna prehrávača na externých stránkach. Taktiež okno obsahuje aj odkaz pre 

otvorenie vysielania z pohľadu diváka v rozhraní pre diváka. 
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10.9 SPRÁVA KOMENTÁROV [9] 
Správa komentárov umožňuje zobraziť zoznam komentárov priradených k vysielaniu 

a ich mazanie. Taktiež je možnosť komentáre pri zvolenom vysielaní úplne zakázať. 

 

10.10 MOŽNOSTI SÚKROMNÉHO SLEDOVANIA VYSIELANIA [10] 
Vysielanie je možné publikovať verejne alebo skryť s viacerými možnosťami práv na 

sledovanie. V prípade ak je vysielanie skryté je možné ho sledovať iba v prípade, že ma 

divák link na vysielanie, alebo ak má link a zároveň je v zozname autorizovaných pre 

sledovanie tohto vysielania, alebo nastaviť práva na sledovanie iba pre jeho tvorcu. 

 

10.11   PROMOVANIE VYSIELANIA [11] 
Informácie o tom, či je dané vysielanie promované na hlavnej stránke video portálu. 

10.12 KONTROLA PRIEBEHU VYSIELANIA [12] 
Vysielanie je možné predčasne ukončiť. V prípade predčasného začiatku kontaktuje 

centrálny manažment a podporu.  
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11 ADMINISTRÁCIA NAHRÁVOK 

 

11.1 FILTER NAHRÁVOK [1] 
Umožňuje filtráciu podľa viacerých kritérií pre zoznam nahrávok pridaných aktuálne 

prihláseným používateľom. Filter sa rozbalí po kliknutí na ovládací prvok. 

 

11.2 ZOZNAM NAHRÁVOK POUŽÍVATEĽA [2] 
Všetky nahrávky, ktoré patria aktuálne prihlásenému používateľovi. 

11.3 ZMENA NÁHĽADOVÉHO OBRÁZKU [3] 
Možnosť zmeniť náhľadový obrázok pre vysielania pomocou nahratia obrázkového 

súboru zo zariadenia. Taktiež je možnosť pregenerovať náhľadový obrázok z nahrávky 

v náhodnom časovom intervale. V prípade, že náhľadový obrázok nebude manuálne 

zvolený, priradí sa automaticky pri spracovaní nahrávky generovaním z video súboru. 
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11.4 INFORMÁCIE O ZAČIATKU A KONCI PRIEBEHU NAHRÁVKY [4] 
Informácia o čase začiatku konania nahrávky (údaje ktoré sa zadali pri vytváraní 

rezervácie prostredníctvom rezervačného portálu ) 

11.5 INFORMÁCIA O STAVE NAHRÁVKY [5] 
Nahrávka môže byt v priebehu spracovania alebo zverejnenia vo viacerých stavoch: 

 ČAKÁ – rezervácia na nahrávanie bola vytvorená, no čaká sa na skončenie 

udalosti a začiatok spracovania. 

 KONV – nahrávka sa začala po skončení videokonferencie spracovávať 

a prebieha jej konverzia. 

 SKR – nahrávka je skrytá a nie je verejne vyhľadateľná cez portál. 

 PR – nahrávka je promovaná na titulnej stránke portálu. 

11.6 ZMENA NÁZVU A POPISU NAHRÁVKY [6] 
Okno pre zmenu názvu a popisu nahrávky. Popis nahrávky môže obsahovať aj linky na 

propagovanú udalosť, prípadne externé plagáty a program. 

11.7 INFORMÁCIE O MIESTNOSTI A POUŽÍVATEĽOVI [7] 
Informácie o identifikátore miestnosti, pre ktorú bola vykonaná rezervácia nahrávky 

a používateľovi , ktorý rezerváciu vykonal a ktorý aktuálne spravuje nahrávku. 

11.8 ZMENA INŠTITÚCIE A KATEGÓRIE PRE NAHRÁVKU [8] 
Rozhranie pre zmenu hlavnej inštitúcie a kategórie, ku ktorej je vysielanie priradené 

11.9 ZOBRAZENIE ODKAZU A EMBEDU [9] 
Blok v prípade verejnej nahrávky obsahuje link,. embed kód slúži pre zobrazenie okna 

prehrávača na externých stránkach. Taktiež okno obsahuje aj odkaz pre otvorenie 

nahrávky z pohľadu diváka v rozhraní pre diváka. 
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11.10 SPRÁVA KOMENTÁROV [10] 
Správa komentárov umožňuje zobraziť zoznam komentárov priradených k nahrávke 

a ich mazanie. Taktiež je možnosť komentáre pri zvolenom vysielaní úplne zakázať. 

11.11 SŤAHOVANIE VIDEO A AUDIO SÚBOROV NAHRÁVKY [11] 
Okno v ktorom je možné stiahnuť súbory video nahrávky v pôvodnej kvalite, upravenej 

kvalita (video editorom) alebo zvukovú stopu nahrávky. 

 

11.12 PRIRADENIE ZNAČIEK K NAHRÁVKE [12] 
Rozhranie na administráciu a pridávanie značiek k vybranej nahrávke. Umožňuje výber 

z existujúcich značiek alebo priradenie nove značky podľa zadania. Značky slúžia na 

zlepšenie vyhľadávania a kategorizáciu obsahu. 
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11.13 VIDEO EDITOR NAHRÁVKY [13] 
Ak je nahrávka spracovaná disponuje možnosťou otvoriť rozhranie pre editáciu nahrávky 

vo video editore. Editovať je možné pôvodné video aj aktuálne nastrihané video. 

 

Editáciou je možné orezať začiatok a koniec videa, výsledné spracovanie prebieha 

okamžite bez konverzie. 

 

Taktiež je možnosť definovať sekcie videa a spájať tieto úseky videa do finálneho strihu. 

Táto funkcia je rovnako ako v predchádzajúcom prípade bez konverzie vykonaná 

okamžite. 
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11.14 MOŽNOSTI SÚKROMNÉHO SLEDOVANIA NAHRÁVKY [14] 
Nahrávku je možné publikovať verejne alebo skryť s viacerými možnosťami práv na 

sledovanie. V prípade ak je nahrávka skrytá, je možné ju sledovať iba v prípade, že má 

divák link na nahrávku, alebo ak má link a zároveň je v zozname autorizovaných pre 

sledovanie tejto nahrávky, alebo nastaviť práva na sledovanie iba pre jej tvorcu. 

 

11.15 PROMOVANIE NAHRÁVKY [15] 
Informácie o tom, či je daná nahrávka promovaná na hlavnej stránke video portálu. 
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12 HLÁSENIE PROBLÉMOV 

Sekcia hlásenia problémov slúži používateľom portálu pre kontakt s centrálnym 

manažmentom a podporov národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR. 

 

12.1 VÝBER OBLASTI PROBLÉMU [1] 
V prvom kroku je vhodné vybrať oblasť problému, ktorý chce používateľ reportovať. 

12.2 POPIS PROBLÉMU [2] 
Toto pole môže obsahovať voľný popis problému z ktorým používateľ prichádza pri 

používaní portálu do styku. 

12.3 KONTAKTNÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽA [3] 
Kontaktné údaje na spätné kontaktovanie používateľa v prípade riešenia problému 

a poskytnutiu ďalších informácií. 

12.4 KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PODPORU PORTÁLU [4] 
V prípade nevyužitia kontaktného formulára je možnosť obrátiť sa na aktuálne údaje na 

kontaktné body centrálneho manažmentu národnej teleprezentačnej infraštruktúry 

CVTI SR, ktoré sú v aktuálnej podobe zobrazené na portály.  
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13 OBMEDZENIA PORTÁLU 

13.1 ODPORÚČANÝ WEBOVÝ PREHLIADAČ 
Sledovanie nahrávok a vysielaní je stavané pre rôzne typy desktopových a mobilných 

internetových prehliadačov v aktuálnych verziách. Pre Administrácia a použitie 

videoeditora je odporúčané použitie desktopových prehliadačov v aktuálnych verziach: 

Google Chrome alebo Mozilla Firefox.  

13.2 PREHRÁVAČ VIDEA A PRIPOJENIE NA INTERNET 
Plynule prehrávanie nahrávok a vysielaní závisí od typu internetového pripojenia. 

V prípade mobilného internetu alebo wi-fi sieti závisí plynulosť prenosu videa a kvalita 

obrazu na parametroch použitej siete. Niektoré verejne bezdrôtové siete obmedzujú 

vybrané porty - v prípade, ak je obmedzený port 1935 vo vašej aktuálnej sieti, nebude 

možné prostredníctvom portálu sledovať videostream. 


