
V online katalógu https://katalog.tsk.sk/library/vkmr?device=2 

kliknite na kartu „Regionálne autority“. 
 

1. Vyhľadávanie podľa priezviska, mena – 
„Záhlavie“ 

 

Do riadku záhlavia sa zadáva priezvisko, prípadne aj meno 
a dátumy v určitom tvare: 
Priezvisko, Meno, Dátum narodenia – Dátum úmrtia 
  
Odporúčame pred kliknutím na „Hľadaj“ v 3. stĺpci nastaviť 
možnosť „začína na“.  

 

Ak nepoznáte dátumy alebo ani prvé meno, stačí iba priezvisko. 
 
Každý vyhľadávaný údaj zadávajte do 4. stĺpca a potvrďte 
klávesom Enter alebo kliknite na „Hľadaj“. 

 

Príklad: 

 
 
 
Ak poznáte všetky údaje: 

 
 
 
 
 

1. stĺpec 2. stĺpec 3. stĺpec 4. stĺpec 

https://katalog.tsk.sk/library/vkmr?device=2


Vyhľadávanie iba podľa prvého mena  
alebo iba podľa priezviska 
 

Pre vyhľadávanie iba podľa mena či priezviska je potrebné vybrať 
v 2. stĺpci možnosti podľa nasledujúcich 2 obrázkov  
a v 3. stĺpci nastaviť možnosť „obsahuje“. 

 
 

 
 

Neistý tvar priezviska/mena 
 

V prípade neistoty ohľadom presného tvaru priezviska/mena 
a pritom známych začiatočných písmenách priezviska môžete 
použiť tesne za príslušným začiatkom priezviska znak hviezdičky 
a vyhľadať všetky možnosti k danému koreňu slova priezviska 
v našom katalógu.  
Pri vyhľadávaní je potrebné mať v 3. stĺpci nastavenú možnosť 
„začína na“. 

 
  



 

2. Vyhľadávanie podľa dátumu –  
„Dátum (narodenia – úmrtia)“, 
“Dátum narodenia“ a „Dátum úmrtia“ 
 

Podľa toho, čo je Vám k osobnosti známe, vyberte v 2. stĺpci 
vyberte možnosť podľa nasledovného popisu: 
 

Dátum narodenia-Dátum úmrtia 
  

V 3. stĺpci nastavte možnosť „rovné“.  
Do 4. riadku treba zadať údaje v tvare Rok narodenia-Rok úmrtia, 
takto: 

 
 

 
Môžete vyhľadávať tiež jednotlivo buď podľa dátumu narodenia 
alebo úmrtia, ako je uvedené na nasledujúcej strane tohto návodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dátum narodenia 
V 3. stĺpci nastavte možnosť „rovné“  
a zadajte dátum do 4. stĺpca s hviezdičkou tesne za ním,  
napríklad takto: 

 
 
Dátum úmrtia 
V 3. stĺpci nastavte možnosť „rovné“  
a zadajte dátum do 4. stĺpca s hviezdičkou tesne za ním,  
napríklad takto: 

 



Existuje tiež možnosť zadať údaje v oboch riadkoch a vyhľadávať 
tak presnejšie podľa dátumu a priezviska alebo aj mena zároveň, 
podľa pokynov vyššie k jednotlivým spôsobom, napríklad takto: 

 
 

Prípadne zmenou operátora na „alebo“ - v 1. stĺpci - skombinujete 
výsledky vyhľadávania oboch údajov v jednom spoločnom 
zozname. 

 



Výsledky úspešného vyhľadávania - napríklad prvého mena 
Michal – sa pod uvedeným formulárom zobrazia takto: 

 
Podľa počtu výsledkov vyhľadávania môže byť zoznam rozdelený 
na viacero strán, pričom pre zobrazenie ďalších výsledkov sú 2 
možné alternatívy: 
1. Kliknúť dole na číslo ďalšej strany. 
2. Zmeniť kliknutiami počet zobrazovaných výsledkov z „20 
výsledkov“ na iné systémové možnosti počtu. Následne sa môže 
zmeniť aj počet strán, ak je výsledkov viac ako Vami vybraný počet. 

 

Počet zobrazovaných výsledkov 

Počet strán výsledkov vyhľadávania 


