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Partneri projektuPartneri projektu



VývojVývoj

 Od januára 2008 do novembra 2010
 Cieľ: vytvorenie bilingválneho portálu so 

zameraním na kultúru, vzdelávanie a 
cestovný ruch a propagácia Slovenska v 
zahraničí



Platforma a technické zázemiePlatforma a technické zázemie
 CMS systém firmy Librios Ltd.
 Windows 2003 server
 MS SQL 2000/2005
 Dedikovaný server u firmy Librios



ŠtatistikaŠtatistika

 Koncom augusta 2010 – takmer 2 mil. 
jedinečných prístupov

 Priemerne 110 tis. prístupov mesačne
 Prístupy podľa jazykov používateľa: 

Slovensky 54%
Anglicky 34%
Česky 6%

  Ostatné 6%



Predstavujeme SlovenskoPredstavujeme Slovensko

 Obsahuje základné informácie o 
Slovensku (geopolitické, historické, 
demografické, ekonomické a pod.)

 Cieľ: uviesť používateľa do reálií 
Slovenska a získanie základného prehľadu 
o Slovensku

 Určené hlavne pre cudzincov



Kultúra na SlovenskuKultúra na Slovensku

 Populárno-náučná časť tvoriaca jadro 
portálu

 Obsahuje 19 hlavných tematických 
okruhov z oblasti kultúry

 Tvorcami sú odborníci z jednotlivých 
oblastí kultúry

 Články sú lektorované



Dôležité kontaktyDôležité kontakty

 Bilingválny register kultúrnych inštitúcií
 Databáza obsahuje 3227 inštitúcií
 Údaje boli harvestované z rôznych zdrojov 

(primárne web)
 Komplexné kontaktné a popisné 

informácie o inštitúciách pôsobiacich vo 
sfére kultúry



Problematické oblasti vývojaProblematické oblasti vývoja
 Nízka interaktivita prostredia
 Náročnosť na editorskú prácu
 Technické limity redakčného systému
 Ťažkopádny aktualizačný systém
 Práca cez vzdialený prístup (server je v 

zahraničí)
 Autorské práva (obrazové materiály, 

grafika)



Silné stránky projektuSilné stránky projektu

 Najrozsiahlejší projekt z produkcie Visiting 
Arts

 Množstvo aktuálnych webových prezentácií
 Bilingválnosť = celosvetový + celoslovenský 

záber
 Informačná hodnota obsahu (odborní garanti)
 Pozitívna odozva od organizácií



Budúcnosť a perspektívaBudúcnosť a perspektíva

 Väčšia interaktivita (diskusné fóra, 
používateľské kontá pre inštitúcie, využitie 
multimédií)

 Riešenie autorských práv
 Posun k technológií wikimedia/wiki
 Dynamický obsah (pružné užívateľské 

aktualizácie)



Ďakujem za pozornosť !Ďakujem za pozornosť !


