
Zoznam výrobcov bude súčasťou 

širšieho spracovania informácií o ľudo-

vej umeleckej výrobe, remeslách a ľudo-

vej kultúre na Slovensku. Celok bude

pozostávať z virtuálnej galérie ľudovej

umeleckej výroby, databázy výrobcov

a elektronického obchodu s ľudovoume-

leckými výrobkami a službami v oblasti

tradičnej výroby. Všetky informácie 

budú navzájom prepojené. 

1. Zoznam (da tabáza ) výrobcov

Výrobcovia budú zaradení do zoznamu
podľa materiálových skupín. Pri mene kaž-
dého výrobcu budú uverejnené údaje, kto-
ré sú v dotazníku označené (++). Tie bu-
dú slúžiť pre bežných záujemcov o ľudovú
umeleckú výrobu, ale aj pre organizátorov
podujatí a školení, pre zákazníkov, odbe-
rateľov, obchodníkov a pod. Obom stra-
nám – výrobcom i verejnosti – pomôže
k rýchlejšiemu nadviazaniu kontaktov.

2. Vir tuá lna  ga lér ia

Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby
bude obsahovať informácie o tradičnej vý-
robe, remeslách a ľudovoumeleckej výro-
be na Slovensku v minulosti aj dnes. Texty
budú dopĺňať fotografie, kresby a pod.
Databáza výrobcov bude jednou časťou
Virtuálnej galérie, inými časťami sú napr.
techniky, materiály, funkcie predmetov
atď.

3. E lektron ický  obchod

Výrobcovia, ktorí budú mať záujem o ob-
chodovanie cez Internet (resp. cez počí-
tač), budú mať obrázky svojich výrobkov
zaradené pri ostatných informáciách
o svojej osobe ako ponuku pre zákazníkov.
Ak výrobca nemá možnosť obchodovať
cez Internet, ponuku výrobkov môže via-
zať na iný kontakt, napr. na svoju adresu,
tel. číslo a pod.

Význam a výhody  databázy

Zaradenie do zoznamu – databázy bude pre výrobcu
znamenať, že: 

> informácie o vlastnej osobe a o produkcii a služ-
bách, ktoré ponúka, budú na Internete k dispozícii
širokej verejnosti,

> prostredníctvom elektronického obchodu budú
môcť zákazníci s výrobcom priamo nadväzovať ob-
chodné kontakty (cez e-mail, telefonicky, poštou na
adresu a pod.),

> propagáciu svojich zručností a produkcie môže
uskutočniť bez akýchkoľvek nákladov,

> nemusí mať vlastnú internetovú stránku a nemusí
ani prostredníctvom Internetu (resp. počítača) 
komunikovať,

> v prípade, že má vlastnú internetovú stránku,
umožní sa vzájomné prepojenie oboch informač-
ných celkov,

> nemusí spolupracovať s ÚĽUV-om.

Databáza bude verejnosti sprístupnená v prvom 
polroku 2005 a bude sa priebežne dopĺňať a aktuali-
zovať na základe nových údajov, ktoré výrobca 
poskytne. 

Údaje v dotazníku

ÚĽUV bude údaje o výrobcoch spracovávať 
do databázy na základe dotazníka, ktorý je súčasťou
tejto výzvy. V dotazníku sú jednotlivé údaje označené
značkami. 

Údaje označené (+++) sú chránené a nebudú 
prístupné verejnosti. Bez písomného súhlasu výrobcu
je ich sprístupnenie iným osobám trestné. S údajmi
môže narábať len poverená osoba, ktorá bude dotaz-
níky dostávať do rúk a uschovávať. 

Údaje označené (++) budú zverejnené ako informá-
cia o osobe výrobcu.

Údaje označené (+) budú slúžiť len pre potreby
správcu databázy, t. j. ÚĽUV. Nebudú zverejnené.

ÚĽUV sa zaväzuje narábať s poskytnutými údajmi
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov a použiť ich len pre uvedené potreby na zákla-
de súhlasu výrobcu, ktorý uvedie v závere dotazníka. 

Vyplnený dotazník prosíme zasielať v zalepenej 
obálke s označením „Databáza výrobcov“.

Vážení ľudovoumeleckí výrobcovia,
Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave ponúka všetkým výrobcom na Slovensku

možnosť uverejnenia informácií o sebe, svojich výrobkoch a iných aktivitách v zozname – data-

báze výrobcov z celého Slovenska. Zoznam (databáza) bude uverejnený na Internete a voľne

prístupný verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, Tel.: 02/52731343 – 5, e-mail: craft@uluv.sk, www.uluv.sk



Vyp ln í  osoba  poverená  z í skavan ím úda jov :

1. Údaje získal:                                          ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava (+)    2. Dátum získania údajov (+)

1. Priezvisko (++):

2. Meno (++):

3. Titul (akademický titul, majster ľudovej umeleckej výroby, 
ľudový umelecký výrobca ++):

4. Rok narodenia (+++):

5. Miesto narodenia (+++):

6. Adresa bydliska (ulica, číslo, mesto, PSČ ++):

7. Telefón, fax, e-mail, http (++):

8. Sortiment výrobkov:

9. Materiál:

10. Technika:

11. Kde a u koho ste získali znalosti a skúsenosti o výrobe (+):

12. Odkedy sa venujete výrobe (od roku / obdobia +): 

13. Pri hudobných nástrojoch 

som – nie som hráč na ľudový nástroj:

14. Účasť na výstavách, vystúpeniach (napíšte názov, rok 
a organizátora):

D O T A Z N Í K
Údaje označené +++ budú chránené a narábať s nimi môže len oprávnená osoba,

++ budú zverejnené na Internete so súhlasom dotknutej osoby,

+ údaje slúžia len pre potreby správcu databázy.

15. Účasť na predvádzaniach výroby a iných podujatiach v SR 
aj v zahraničí (napr. Dni majstrov ÚĽUV, EĽRO, Východná, Detva,
Terchová, Myjava, predvádzanie výroby vo Dvore remesiel ÚĽUV,
iné – uveďte názov, rok konania a organizátora):

16. Články a publikácie, v ktorých sa hovorí o Vašej ľudovoumelec-
kej výrobe (názov článku, kde bol uverejnený, rok, 
číslo časopisu):

17. Vaša vlastná publikačná činnosť (uveďte presne):

18. Vaše jazykové znalosti (+):

19. Vaše skúsenosti s vyučovaním techniky, výroby, ktorú ovládate
(uveďte, kde ste výrobu vyučovali, príp. organizátora kurzu +):

20. V zbierkach ktorých múzeí a galérií sa nachádzajú Vaše práce:

21. Prikladáte fotografiu? áno – nie

22. Pracujete na živnosť? áno – nie

23. Máte prístup na Internet? áno – nie

24. Máte záujem o ponuku a predaj Vašich výrobkov 
cez Internet? 

Všetky ostatné (neoznačené) údaje sú nechránené a môžu byť rozširované bez súhlasu pred každým ich použitím.
Pri nedostatku priestoru priložte ďalší list papiera s uvedením čísla otázky.

V Y H L Á S E N I E

(Meno)

ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) súhlasím so spracovaním uvedených údajov o mojej osobe v databáze programov ÚĽUV
ako prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej len „prevádzkovateľ“) databáza výrobcov, virtuálna galéria a elektronický obchod.

Ako dotknutá osoba výslovne súhlasím s poskytovaním, sprístupňovaním a zverejňovaním týchto (uvedených) údajov.

Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva tieto informačné systémy výlučne na základe dobrovoľnosti poskytnutia údajov. Súhlas
so spracúvaním údajov dávam na čas neurčitý.

Zároveň beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu mo-
jich údajov v informačných systémoch.

Prevádzkovateľ a dotknutá osoba sa dohodli, že žiadosť o likvidáciu údajov podá dotknutá osoba písomne a prevádzkovateľ zabezpečí
likvidáciu údajov do 15 dní od doručenia žiadosti.

dátum v las tnoručný  podp is


