
 
 
 
 
 

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽIVANIE 
WEBOVÉHO SÍDLA 

www.fondtlk.sk 
 

ZOBRAZOVANIE 

Webové sídlo zobrazuje tri typy informácií: 
• Kultúrny objekt: 

prírodnina alebo hnuteľné či nehnuteľné, hmotné alebo 
nehmotné ľudské výtvory, ktoré sa vyznačujú kultúrnou 
významnosťou z hľadiska histórie, literatúry, umenia, techniky 
alebo predstavujú významné prírodné a spoločenské javy.  
Kultúrny objekt je reprezentovaný množinou informácií, ktorá 
popisuje rôzne aspekty objektu. 

• Digitálny objekt: 
základný stavebný prvok digitálneho obsahu, ľubovoľná 
jednotka rôznej veľkosti  zložená z viacerých elementárnych 
prvkov,  ktorú je možné opakovane znovu použiť. Za digitálny 
objekt  sa považuje objekt  logicky zostavený, didakticky 
pochopiteľný, informačne úplný. Za tohto predpokladu môže 
ním byť obrázok, text, zvukový záznam, prezentácia, video, 
animovaný objekt, 3D objekt... .  

• Autorita – autoritný záznam: 
overený a unifikovaný selekčný údaj, heslo, ktoré opisuje 
dokumenty a slúži na ich vyhľadávanie v knižničných 
katalógoch.   

Vecná / Personálna / Korporatívna / Geografická 

Kultúrny objekt môže byť reprezentovaný jedným alebo 
viacerými objektmi. 

VZŤAH KULTÚRNEHO A DIGITÁLNEHO OBJEKTU 

                

 
 
Pri názve každého kultúrneho objektu je ikona, ktorá označuje 
aké typy digitálnych objektov kultúrny objekt obsahuje: 
 

 - obrázok (foto, plagát, kresba...) 
 
 - audio 
 
 - video, film 
 
 - 3D objekt 
 
 - zmiešaný materiál (viac typov objektov) 

 

Každý kultúrny (KO) aj digitálny objekt (DO) je popísaný 
množinou metadátových údajov. Medzi popisom kultúrnych 
a digitálnych objektov sú rozdiely: 
 

Kultúrny objekt  Digitálny objekt 

Názov Názov celého KO  Názov Názov konkrétneho 
DO (časti KO) 

Motív Popis KO  Motív Popis DO 

Miesto 
vzniku 

Miesto vzniku 
alebo pôvodu 
diela 

 Interpreti Zobrazované osoby, 
ktoré dielo 
predvádzajú (spevák, 
tanečník, osoba 
v predvádzanom 
odeve, interpret 
vystupujúci vo filme...) 

Autor 
diela 

Ak je známy 
(napr. výrobca 
konkrétneho 
výrobku...) 

 Autor 
záznamu 

Autor nahrávky, 
fotografie, videa... 

Región Zaradenie do 
regiónu (podľa 
klasifikácie SĽUK) 

 Miesto 
záznamu 

Miesto záznamu 

Odkazy Počet a odkaz na 
všetky DO 

 Odkazy Odkaz na KO 

Autoritné záznamy prinášajú odkazy na ďalšie informácie 
súvisiace s príslušnými KO a DO.  

• informáciu o tom, s ktorými ďalšími objektmi záznam 
súvisí 

• podrobnú informáciu o príslušnom autoritnom 
zázname 

Vecné autority  (predmetové heslá a kľúčové slová) sú citácie 
z elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska 
slovom a obrazom (zdroj: www.ludovakultura.sk).  

Personálne autority  sú životopisné údaje osôb, ktoré 
s príslušnými objektmi súvisia. Čerpané sú z rôznych zdrojov 
a možno ich dopĺňať. 

Korporatívne autority sú údaje o štátnych i neštátnych 
subjektoch, ktoré s príslušnými objektmi súvisia.  Čerpané sú 
z rôznych zdrojov a možno ich dopĺňať. 

Geografické autority sú údaje o lokalitách územnej 
samosprávy, ktoré s príslušnými objektmi súvisia. Čerpané sú 
zo Štatistického úradu SR. 

 

VYHĽADÁVANIE 

Vyhľadávať možno podľa viacerých kritérií a systém umožňuje 
kombinovať tieto kritériá. Pre konkrétne zobrazenie kultúrneho 
objektu je potrebné otvoriť jeho príslušný digitálny (-e) objekt 
(-y). Vyhľadávanie je intuitívne a umožňuje viaceré spôsoby 
zobrazovania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru 

SĽUK   l   Balkánska 31   l   853 08   l   Bratiuslava – Rusovce 

tel.: +421 2 204 78 221 

www.sluk.sk 

www.ludovakultura.sk 

vwvv.fondtlk.sk 
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