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Vec : Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení -  odpoveď

Na základe Vašej žiadosti, zaslanej e-mailom zo dňa 03.10.2013, ktorý bol SNK doručený dňa 
04.10.2013, o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám Vám poskytujeme požadované informácie nasledovne:

1. Ako konkrétne plníte vecný harmonogram projektu podľa aktivít projektu DIKDA? (Príloha A)

V zmysle položenej otázky predkladáme nasledovný prehľad aktivít:

Názov aktivity podľa Opisu projektu Aktuálny stav realizácie

Aktivita č.1 - Riadenie projektu (Podporná aktivita projektu) v štádiu realizácie

Aktivita č.2 - Publicita a informovanosť (Podporná aktivita projektu) v štádiu realizácie

Aktivita č.3 -  Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie v štádiu realizácie

Aktivita č.4 -  Digitalizácia v štádiu realizácie

Aktivita č.5 -  Archív (Digitalizácia a konzervovanie dokumentov SNA) v štádiu príprav na realizáciu

2. Ako plníte časový harmonogram projektu podľa aktivít projektu DIKDA?

Realizácia aktivít z časového hľadiska prebieha v súlade s harmonogramom  
stanoveným v platnej zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 
M K-37/2012-M a Prílohe č. 4-2 Opis projektu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

3. Ako plníte finančný plán čerpania prostriedkov na aktivity projektu? (Príloha A)

Čerpané výdavky (v EUR)

Názov aktivity Plánovaný stav Skutočný stav

Hlavné aktivity
Archív (Digitalizácia 

dokumentov SNA) 667 643,16 0,00

Digitalizácia 23 474 800,89 6 155 215,06
Príprava dokumentov na 

digitalizáciu a ich chemické 
ošetrenie 24 240 388,54 288 093,01

Podporné aktivity
Telefón Tel./Fax Bankové spojenie IČO E-mail Internet
043/2451609 7000071804/8180 36138517 snk@snk.sk http://www.snk.sk

mailto:snk@snk.sk
http://www.snk.sk


Čerpané výdavky (v EUR)

Názov aktivity Plánovaný stav Skutočný stav

Riadenie projektu 1 179 454,49 62 254,20

Publicita a informovanosť 9 746,52 1 464,00

Spolu 49 572 033,60 6 507 026,27

4. Ktoré sú plánované aktivity partnera?

Aktivity, ktoré realizuje partner (MV SR) sú definované v v p latnej zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo MK-37/2012-M a Prílohe č. 4-2 Opis projektu  
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zmluve o partnerstve medzi MV SR a SNK č. 
8/2012/ZZ. Predmetné dokumenty Vám posielame ako prílohu tejto odpovede 
v elektronickej forme.

5. Ako konkrétne sa realizujú aktivity partnera projektu?

Realizácia aktivít partnera prebieha v súlade s harmonogramom stanoveným v platnej 
zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo MK-37/2012-M a Prílohe 
č. 4-2 Opis projektu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Partner projektu  
pripravuje realizáciu svojej časti aktivít projektu tak, aby sa realizovali v súlade 
s vecnými c ie ľm i a časovým harmonogramom národného projektu. V prípade potreby 
bližších inform ácií je  potrebné o s lov iť Ministerstvo vnútra SR.

6. Plánujete outsourcing na aktivity projektu? Ktoré a prečo? Kto ich navrhuje, žiada a bude 
realizovať?

Platná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo MK-37/2012-M a 
Príloha č. 4-2 Opis projektu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok nepočítajú 
s uplatnením outsourcingu v aktivitách projektu.

7. Koľko nových zamestnancov a na ktoré pozície v projekte ste prijali od 10. júla 2012 do do 1. 
októbra 2013

Od 10. júla 2012 bolo prijatých 80 zamestnancov na nasledovné pozície: 

manažér digitalizačného centra
administrátor systémov pracovného úložiska a centrálnej infraštruktúry 
asistentka
hlavný manažér projektu 
obsluha velína bezpečnostných zariadení 
operátor prípravy dokumentov 
operátor skenerov
operátor spracovania a úpravy skenov a OCR
operátor triedenia dokumentov do digitalizačných tried a presun dokumentov ku
skenerom
personalista
prevádzkový elektrikár
technik/tester
vodič automobilu
pracovník depozitu -  skladník

8. Koľko verejných finančných prostriedkov ste použili na poradcov, konzultačné, právne a iné 
služby od júla 2012 do 1. októbra 2013?
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SNK p ri implementácii projektu využíva vlastných zamestnancov, na zamestnávanie 
ktorých používa pridelené rozpočtové a mimorozpočtové zdroje. Komplexný údaj 
o sume prostriedkov vynaložených týmto spôsobom na účel realizácie projektu SNK 
osobitne neeviduje, nakoľko podiel práce všetkých zamestnancov na projekte nie je  
objektívne určiteľný. SNK nevyužíva na účely realizácie projektu žiadne externé služby 
dodávané právnickým i osobami alebo fyzickým i osobami, ktoré vykonávajú podnikanie 
alebo inú samostatnú zárobkovú č innosť v oblasti konzultačných služieb. V záujme 
kvalitnejšieho plnenia úloh zriaďuje SNK poradné orgány. V prípade národného projektu  
Digitálna knižnica a d ig itálny archív ním bol dočasný Zbor poradcov Slovenskej 
národnej knižnice pre implementáciu národného projektu Digitálna knižnica a digitálny 
archív, na ktorý neboli vynaložené žiadne verejné finančné prostriedky.

9. Ktorí konkrétni poradcovia, konzultanti a iní spolupracovníci SNK z nich sú kompetentní 
v oblasti masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania knižničných a archívnych 
dokumentov od júla 2012 do 1.októbra 2013?

Členmi Zboru poradcov boli medzinárodne uznávaní odborníci tak v oblasti masovej 
priemyselnej digitalizácie ako aj v oblasti konzervovania knižničných a archívnych 
dokumentov. Mená a priezviská členov Zboru poradcov sú osobnými údajm i v zmysle § 
3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t.j. 
ide o „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je  
osoba, ktorú možno u rč iť  priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne 
použiteľného identifikátora alebo na základe jedne j či viacerých charakteristík alebo 
znakov, ktoré tvoria je j fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu .“  Úrad na ochranu osobných údajov ako príslušný  
orgán štátnej správy v tejto súvis losti uvádza: „U rč ite ľnosť na základe súboru údajov 
vždy závisí aj od geografického územia, veľkosti society, v rámci ktorej sa údaje 
spracúvajú. Ak ide o menšiu -  sociálnu, či územnú -  spoločnosť, kde sa jednotlivc i 
navzájom poznajú, je  osoba určiteľná aj menom a priezviskom, alebo prezývkou, 
prípadne aj na základe iného faktu, ktorý je  o nej známy v tejto societe. Naopak, ak by 
šlo o geograficky väčší priestor, na základe tých istých atribútov osoba nemusí b y ť  
určiteľná. Znamená to, že ak v určite j konkrétnej s ituácii možno súbor údajov považovať 
za osobné údaje, v ine j situácii ten is tý  súbor údajov nemusí m ať povahu osobných 
údajov. Zodpovedať otázku, či určitý súbor údajov možno považovať za osobné údaje 
sa dá vys lov iť len po preskúmaní všetkých okolností súvisiacich s predmetnou vecou. 
Pričom najdôležitejším i atribútm i sú zoznam údajov a geografický priestor alebo 
societa, v rámci ktorej sa vec posudzuje.“  (Správa o stave ochrany osobných údajov 
(apríl 2005 -  marec 2007), s. 19). Vzhľadom na všeobecnú znám osť týchto osôb 
v odbornej komunite, ktorá sa zaoberá práve digitalizáciou a konzervovaním materiálov 
kultúrneho dedičstva, je  preto potrebné aj p ri aplikácii zákona o slobodnom prístupe  
k informáciám v platnom znení k ich menám a priezviskám pris tupovať ako k osobným  
údajom, na základe ktorých sú priamo určiteľné, v zmysle § 9 citovaného zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, t.j. možno ich sprís tupn iť „len  
vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
dotknutej osoby.“  Nakoľko tieto osoby ako dotknuté osoby nepatria medzi fyzické 
osoby uvedené v ods. 3 § 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a neudelili 
písomný súhlas na zverejnenie tohto osobného údaju, nemôže b y ť táto informácia 
sprístupnená. V oblasti digitalizácie a konzervovania v SNK zároveň pracujú desiatky 
zamestnancov SNK, ktorí majú odborné znalosti v predmetných oblastiach.

10. Je medzi poradcami napr. p. Ivo lossiger ap. Jirko Polišenský? Boli napr. títo odborníci 
v delegácii SNK v Hamburgu v dodávateľskej firme CCS?

Vyššie uvedené odpovede na otázky č. 8 a 9 sa v p lnej miere vzťahujú aj na túto otázku.

11. Aké sú konkrétne výsledky práce poradcov, konzultantov a iných spolupracovníkov SNK od 
júla 2012 do 1.októbra 2013? Kde sú výsledky dostupné?
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Výsledkom práce členov Zboru poradcov bolo rozbehnutie aktivít národného projektu, 
ktorý sa do jú la  2012 prakticky nerealizoval, najmä spustenie prevádzky digitalizačného 
pracoviska vo Vrútkach a súvisiacich aktivít spojených s výberom, čistením  
a logistikou dokumentov, určených na digitalizáciu, vrátane prijatia potrebných  
zamestnancov; nákup výpočtovej a digitalizačnej techniky pre účely realizácie projektu  
v súlade s reálnymi potrebami SNK p ri rešpektovaní možností stanovených finančným  
lim itom Rámcovej dohody na dodanie výpočtovej techniky a vybudovanie dátových 
centier č. MK-27/2010-M v čase, keď sa objednávky realizovali; začatie čerpania 
prostriedkov nenávratného finančného príspevku so súčasným zabezpečením úspor 
oproti pôvodne plánovanému rozpočtu projektu; identifikácia nedostatkov a chýb 
nastavenia schváleného projektu a odporúčania na ich odstránenie; vyhodnotenie a 
návrhy optimalizácie procesov uskutočňovaných v rámci realizácie projektu, apod. 
Vzhľadom na uvedený charakter výsledkov práce členov Zboru poradcov SNK osobitne 
nespracovávala prehľad, v ktorom by boli tieto výsledky dostupné. Povinná osoba 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám nie je  povinná 
vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti 
neexistujú, spracovávať a vytvárať prehľady, ktoré v momente podania žiadosti 
neexistujú alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom.

12. Ako ste vyberali a overovali kompetencie externých spolupracovníkov SNK?

SNK nevyužíva na účely realizácie projektu žiadne externé služby dodávané právnickým i 
osobami alebo fyzickým i osobami, ktoré vykonávajú podnikanie alebo inú samostatnú 
zárobkovú č innosť v oblasti konzultačných služieb.

13. Kto konkrétne zdôvodnil/zdôvodňuje alebo vypracoval/vypracuje zmeny projektu Digitálna 
knižnica a digitálny archív?

Vypracovanie zmien projektu Digitálna knižnica a d ig itálny archív a ich zdôvodnenie je  
výsledkom pracovnej činnosti zamestnancov Slovenskej národnej knižnice, ktorí sa 
v zmysle svoje j pracovnej náplne podieľajú na implementácii národného projektu. Za 
vypracovanie a zdôvodnenie zmien projektu Digitálna knižnica a digitálny archív 
zodpovedá hlavný manažér projektu.

14. Kto konkrétne navrhol a schválil zmeny projektu tak, ako o nich referovala na konferencii 
ITAPA2013 ing. Katarína Krištofová, PhD?

Zmeny navrhuje Slovenská národná knižnica ako prijím ateľ národného projektu a sú 
schvaľované alebo akceptované Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre 
OPIS Ministerstva kultúry SR ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim  
orgánom na základe Zmluvy o delegovaní právom ocí z Riadiaceho orgánu na 
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program  
Informatizácia spoločnosti zo dňa 13.2.2009 v znení zmien a dodatkov a Úradom vlády 
SR ako Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti v súlade 
s Metodickým usmernením SORO k postupom zmenového konania projektov prioritnej 
osi 2 OPIS a ďalším i relevantnými riadiacim i a metodickým i dokumentmi.

15. 0  aké zmeny ide a aké sú dôvody vecných, časových a finančných zmien (meno, príp. 
obchodný názov, adresa a IČO, kolektív)?

Prehľad doteraz akceptovaných zmien projektu, resp. oznámení o zmene projektu je  
uvedený v nasledovnej tabuľke:
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Poradové číslo žiadosti o zmenu 
projektu

Dátum
odoslaní
a
žiadosti 
o zmenu

Predmet zmenového 
konania

Akceptácia

Oznámenie o zmene projektu č. 1 24.8.2012 Bližšia špecifikácia  
v Komentári rozpočtu v 
rozpočtových položkách 
142, 143, 150

5.9.212

Oznámenie o zmene projektu č. 2 28.8.2012 Doplnenie pracovnej náplne 
Zmenových
vedúcich v Opise projektu

Žiadosť o zmenu projektu č. 3 20.9.2012 Zmena začiatku realizácie 
aktivity 4.2. v
Opise projektu a v Predmete 
podpory NFP

Neakceptované

Oznámenie o zmene projektu č. 4 25.9.2012 Zmena začiatku realizácie 
aktivity Publicity  
z 1.4.2012 na 1.6.2012, 
doplnenie pracovnej 
náplne zamestnancov 
podieľajúcich sa na 
projekte, oprava formálnej 
chyby v názvoch 
funkcií zamestnancov v 
Opise projektu a 
zosúladenia celkovej 
oprávnenej sumy projektu  
ako aj dĺžky realizácie aktivít 
projektu v rozpočte s 
Opisom projektu

4.10.2012

Oznámenie o zmene projektu č.5 6.12.2012 Aktualizácia projektovej 
dokumentácie pre dátové 
centrum SNK

21.12.2012

Žiadosť o zmenu projektu č. 6 12.3.2013 Zmena ekonomickej 
klasifikácie rozpočtových  
položiek, zmena rozpočtu  
projektu na základe 
výsledkov verejného 
obstarávania na predmet 
zákazky "interiérové 
vybavenie" a zmeny 
technológie určenej pre 
dlhodobé uchovávanie 
digitalizovaného obsahu - 
pásková knižnica

30.4.2013

Oznámenie o zmene projektu č. 7 29.4.2013 Zmena pôvodného rozpočtu  
na základe výsledkov 
verejného obstarávania na 
predmet
zákazky "osobné ochranné 
prostriedky".

7.5.2013

Žiadosť o zmenu projektu č.8 13.5.2013 Zmena realizácie stavby 
dátového centra SNK s 
zmeny rozpočtovej položky 
č. 195 - energie.

28.5.2013

Oznámenie o zmene projektu č. 9 29.4.2013 Zmena pôvodného rozpočtu  
na základe 
výsledkov verejného 
obstarávania na predmet 
zákazky "baliaca technika".

7.5.2013
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Oznámenie o zmene projektu č. 10 11.6.2013 Zmena pôvodného rozpočtu 14.6.2013
na základe výsledkov
verejného obstarávania na
predmet zákazky
"manipulačná technika” a
"motorové vozidlá".

Dôvodom vecných, časových a finančných zmien projektu je, okrem potreby 
zabezpečenia súladu priebehu realizácie s požiadavkami vyplývajúcim i z relevantných 
programových, riadiacich, metodických a iných dokumentov OPIS, nevyhnutnosť 
zreálnenia a zosúladenia opisu projektu, žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 
rozpočtu žiadosti o nenávratný finančný príspevok s možnosťami, reálnymi potrebami 
a požiadavkami SNK ako prijímateľa nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
projektu v oblasti digitalizácie a konzervovania fondov SNK a SNA a zmenenými 
podmienkami implementácie národných projektov P02 OPIS v dôsledku uznesenia 
vlády SR č. 191 zo dňa 16. mája 2012, ktorým schválila návrh na realokáciu finančných 
prostriedkov z OPIS do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a na základe 
ktorého Riadiaci orgán OPIS pripravil Revíziu OPIS v súlade s článkom 33 Nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006, ktorá bola schválená 14.6.2012 na Monitorovacom výbore pre 
vedomostnú ekonomiku.

16. Kde sa nachádza zmenený rozpočet projektu?

Rozpočet národného projektu Digitálna knižnica a d ig itálny archív po zmene č. 10 sa 
nachádza v Slovenskej národnej knižnici, na Sprostredkovateľskom orgáne rezortu 
kultúry pre OPIS ako Sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom a na Úrade 
vlády SR ako na Riadiacom orgáne.

17. Kde sa nachádzajú zmeny projektu a zdôvodnenie zmien?

Predmetné zmeny národného projektu Digitálna knižnica a dig itálny archív po zmene č. 
10 sa nachádzajú v Slovenskej národnej knižnici, na Sprostredkovateľskom orgáne 
rezortu ku ltúry pre OPIS ako Sprostredkovateľskom orgáne pod Riadiacim orgánom  
a na Úrade vlády SR ako na Riadiacom orgáne.

18. Aké sú digitalizačné plány na rok 2013, 2014 a 2015?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok vrátane všetkých príloh nedefinuje ročné 
digitalizačné plány. SNK v súčasnosti postupuje podľa digitalizačného plánu, ktorý  
zodpovedá potrebám a možnostiam SNK a ktorý sa priebežne aktualizuje.

19. Kedy začne SNK s masovou priemyselnou digitalizáciou a konzervovaním?

Po riadnom obstaraní, dodaní a inštalácii všetkých požadovaných technológií 
a obstaraní a vykonaní stavebných úprav na detašovanom pracovisku vo Vrútkach.

20. Koľko prepraviek s materiálom prepravíte denne z budovy SNK v Martine do Vrútok?

V priemere 20.

21. Aké dopravné prostriedky používate na prepravu? Aj plánované nákladné auto?

V rámci implementácie národného projektu bo li v zmysle schváleného rozpočtu projektu  
obstarané dva automobily -  položka rozpočtu č. 142. a č. 143. (aktuálneho rozpočtu 
projektu po zmene č. 10). Nákladný automobil, ktorý v zmysle schváleného projektu  
predstavuje neoprávnený výdavok, nebol k dnešnému dňu obstaraný.
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22. Koľko objektov a strán ste zdigitalizovali do 1. októbra 2013 v porovnaní s projektovanými 
hodnotami v projekte Digitálna knižnica a digitálny archív? Prosím, vyplňte priloženú 
jednoduchú tabuľku ako odpoveď na túto žiadosť. (Príloha B)

Do 1. októbra 2013 bolo zdigitalizovaných 435 771 objektov, ktoré tvorili monografie 
a viacdielne zväzky monografií, seriály a odborné články v periodickej tlači a príspevky 
v zborníkoch. Informácie o presnom počte zdigitalizovaných strán SNK nespracováva 
v osobitnom prehľade.

23. Prečo ste nezabezpečili v súlade s príslušným rozhodnutím vlády SR a výzvou refundáciu 
nákladov 2 ks Skener III -  Treventus ScanRobot 2.0 MDS a 2 ks Skener VII Microform XINO 
MF S 713, ktoré používate v projekte a náklady na ktoré sú plánované v rozpočte v projektu 
Digitálna knižnica a digitálny archív (rozpočtová položka č. 818 a 822)?

SNK požiadala 2. augusta 2012 Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS 
o refundáciu výdavkov vynaložených na obstaranie predmetných skenerov v decembri 
2011. Táto ž iadosť nebola zo strany Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre 
OPIS schválená kvô li nesúladu obdobia realizácie národného projektu Digitálna knižnica 
a digitálny archív, ktoré sa v zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku začalo 1. apríla 2012, a obdobím, kedy bo li predmetné skenery zo 
strany SNK kúpené. Ž iadosť o zmenu obdobia začiatku realizácie aktivity 4.2 
Digitalizačné linky a ich obsluha, ktorej účelom bolo túto zásadnú chybu v rámci 
prípravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany SNK ako 
žiadateľa odstrán iť a ktorá bola odoslaná 20.9.2012, nebola na základe stanoviska 
Centrálneho koordinačného orgánu, ktorý poukázal na nerealizovanie národného 
projektu a j v prvých mesiacoch po stanovenom začiatku obdobia jeho realizácie, 
akceptovaná.

24. Na ktorých konkrétnych skeneroch vykonávate digitalizáciu a kedy a z akých finančných 
zdrojov/projektov boli tieto skenery nadobudnuté do SNK?

SNK má k dispozícii 6 automatických skenerov:

4DigitalBooks DL3003, ktorý bol obstaraný v roku 2008 v rámci realizácie 
národného projektu „  Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, 
akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie", ktorý bol 
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového 
operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry. Tento skener v celkovej hodnote 8 425 113,40 Sk 
bol v podiele 5% financovaný zo štátneho rozpočtu a v podiele 95% 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie

4DigitalBooks DL3003, ktorý bol obstaraný v roku 2009 v rámci realizácie 
individuálneho projektu „Slovenská digitálna knižnica -  detašované pracovisko  
SNK, Vrútky“, ktorý bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu. Tento skener v celkovej hodnote 257 850,00 
EUR bol financovaný z nasledovných zdrojov:

zdro j 11E1- FM EHP príspevok krajín EFTA v podiele 42,5 %

zdroj 11E3 -  príspevok Nórskeho kráľovstva v podiele 42,5 %

zdroj 1 2 6 - Š R FM EHP spolufinancovanie zo Š R v podiele 7,5%

zdroj 127 -  ŠR NFM spolufinancovanie zo ŠR v podiele 7,5 %

Neoprávnené výdavky vo výške 2000,00 EUR bo li zaplatené v roku 2010 
z investičnej akcie č. 21 941 -  Slovenská digitálna knižnica -  detašované 
pracovisko Vrútky z prvku 08S0503.
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2 kusy skenerov Treventus ScanRobot 2.0 MDS a 2 kusy skenerov Microform  
XINO M F S 713, ktoré boli obstarané v roku 2011 v celkovej hodnote 1 051 776 
EUR v prvku 08T0105, číslo investičnej akcie 27 536, zdro j 1319 na základe 
Uznesenia vlády SR č. 788/2011 zo dňa 07.12.2011 (pôvodne určených na 
rekonštrukciu areálu Slovenskej národnej galérie -  investičná akcia č. 02 021, 
zdroj 1319) -  v tom  4 ks skenerov vo výške 992 640,00 eur a softvér vo výške 
59 136 eur

V roku 2012 SNK obstarala v rámci realizácie národného projektu Digitálna 
knižnica a d ig itálny archív, spolufinancovanom zo štrukturálnych fondov EÚ 5 
manuálnych skenerov CopiBook HD600 a 2 poloautomatické skenery 
4DigitalBooks scan2page v celkovej hodnote 460 800,00 EUR, ktoré boli 
špecifikované v opise a rozpočte projektu. Predmetných 7 skenerov je  
financovaných:

v podiele 75,31% zo zdroja Európsky fond regionálneho rozvoja, 

v podiele 13,29% zo zdroja štátny rozpočet a

v podiele 11,40% zo zdroja štátny rozpočet pre financovanie princípu pro- 
rata.

25. Prečo ste kúpili DL mini s fotoaparátmi, ktoré majú mechanické uzávierky a nespĺňajú 
minimálne požiadavky na skenovanie v priemyselnej masovej digitalizácii?

SNK nekúpila tovar uvedený v otázke.

26. V ktorom softvéri zverejňujete výsledky digitalizácie?

MedialNFO.

27. Koľko objektov ste odovzdali do 1. októbra 2013 do Centrálneho dátového archívu?

Žiadne.

28. Prečo v softvéri Mediainfo, ktorý používate nie sú pri digitalizovaných objektoch štandardné 
deskriptívne metadáta?

Deskriptívne metadáta p ri digitalizovaných objektoch v softvéri MedialNFO použité sú, 
a to v rozsahu, ktorý je  potrebný na splnenie účelu, na ktorý sa tento softvér používa.

29. Z akého dôvodu kupujete softvér CCS, ktorý nespĺňa požiadavku projektu na integráciu 
procesov konzervovania a digitalizácie a ktorý ste v súťažných podkladoch limitovali na 30 mil 
objektov?

Slovenská národná knižnica vyhlásila verejné obstarávanie na obstaranie softvéru pre 
spracovanie a správu dokumentov:

http://www.uvo.aov.sk/evestnik/-
/vestnik/201807:isessionid=72829F8E94C0ECFFC735679922D4334A 

Verejné obstarávanie stále prebieha a nebolo ešte ukončené.

30. Aké sú prepočítané náklady na digitalizáciu jednej strany v projekte doteraz?

SNK osobitne nespracováva prehľad, v ktorom by bo li dostupné tieto prepočítané 
náklady na digitalizáciu jednej strany v projekte. Povinná osoba v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám nie je  povinná vytvárať na základe 
žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti neexistujú, spracovávať
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a vytvárať prehľady, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú alebo inak 
usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom.

31. Aké sú priemerné denné výkony na skeneroch podľa typu (A- 4digitalBooks, Treventus, B- 
ostatné)

DL: cca 6000 straň za pracovnú zmenu 
C B cca 5000 straň za pracovnú zmenu 
S2P cca 2500 straň za pracovnú zmenu 
Treventus cca 3800 straň za pracovnú zmenu 
Xino -  priemerný denný výkon vari uje podľa potreby

32. Kedy sa začalo/začne a ukončí/ukončilo verejné obstarávanie deacidifikačnej technológie?

Začiatok verejného obstarávania na technológie konzervačného centra, ktoré zahŕňa aj 
obstaranie deacidifikačných technológií, bo l v novembri 2012. Informácie o začatí 
verejného obstarávania môžete ná jsť tu: 
https://www.uvo. gov.sk/evestnik/-/vestnik/187130

Verejné obstarávanie bolo ukončené 03.10.2013. Informáciu o výsledku verejného 
obstarávania môžete ná jsť tu: 
h tto://www. uvo.gov. sk/e vestnik/-/ves tnik/218670

33. Koľko dokumentov prešlo doteraz sterilizačnou linkou plánovanou v projekte?

Žiadny dokument.

34. Koľko ton materiálu prešlo/prejde v roku 2014 deacidifikačnou linkou, ktorá je vecne a finančne 
plánovaná v projekte? Ako ste zabezpečili vybudovanie deacidifikačnej technológie?

Vybudovanie deacidifikačnej technológie bude zabezpečené obstaraním príslušných  
technológií a ich následnou inštaláciou a obstaraním a následným zrealizovaním 
stavebných prác na pracovisku SNK vo Vrútkach.

35. CBA projektu a finančná návratnosť je založená na technológii deacidifikácie.

Absentuje otázka.

36. Zmenili ste CBA projektu?

Nie.

37. Kedy sa začalo/začne a ukončí/ukončilo verejné obstarávanie sterilizačnej technológie?

Začiatok verejného obstarávania na technológie konzervačného centra, ktoré zahŕňa aj 
obstaranie sterilizačnej technológie, bol v novembri 2012. Informácie o začatí verejného 
obstarávania môžete ná js ť tu: 
https://www.uvo. go v. sk/e vestnik/-/vestnik/187130

Verejné obstarávanie bolo ukončené 03.10.2013. Informáciu o výsledku verejného
obstarávania môžete ná js ť tu:
htto://www. uvo. gov.sk/evestnik/-/vestnik/218670

38. Kedy bol/bude v prevádzke medzisklad Vrútky a depozit Vrútky?

Medzisklad Vrútky nie je  pracoviskom definovaným v Opise projektu Digitálna knižnica a 
digitálny archív. Medzisklad je  plánovaný len v sídelnej budove SNK. Manipulačný 
medzisklad vo Vrútkach, plánovaný v časti, kde bude umiestnená sterilizačná jednotka, 
pom ocný medzisklad expedičného a príjmového skladu a depozit vo Vrútkach bude v 
prevádzke po ukončení plánovanej rekonštrukcie budovy v roku 2014.
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39. Kam vraciate knižničné jednotky po digitalizácii? Kto zodpovedá za úplnosť odovzdávania 
a vrátenia knižničných jednotiek na digitalizáciu a po digitalizácii?

Knižničné jedno tky (všetky objekty) sa po dig italizácii vrátia spä ť do depozitu do 
vyčistených priestorov. Časť objektov (periodík) vzhľadom na pripravovanú  
rekonštrukciu depozitu SNK (potrebu uvoľnenia priestoru) je  umiestňovaná do nového 
depozitu vo Vrútkach. Operátori prípravy dokumentov zodpovedajú za vyčistenie a 
kontrolu objektov. Za evidenciu, sumarizáciu a protokolárne odovzdanie knižničných 
jednotiek na digitalizáciu zodpovedajú operátori triedenia dokumentov do 
digitalizačných tried a presunu ku skenerom a po digitalizácií zamestnanci 
Digitalizačného centra SNK.

40. Mená a priezviská a zaradenie všetkých členov projektového tímu a ich pozície v projekte 
(napr. projektový manažér, finančný manažér, konzultant a pod.)?

Informáciu o členoch projektového tímu, ich zaradení a pozíciách na projekte je možné 
podľa § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
sprístupniť len v časti členov tímu, ktorí sú vedúcimi zamestnancami vykonávajúci 
práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone 
prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov). Informácia o ostatných členoch 
projektového tímu predstavuje osobný údaj, ktorý je spracúvaný v informačnom 
systéme za podmienok ustanovených zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. Pojem osobný údaj sa vzťahuje na akúkoľvek 
informáciu týkajúcu sa fyzickej osoby, ktorá je určená či určiteľná na základe jednej či 
viacerých charakteristík alebo znakov (bližšie špecifikované v odpovedi na otázku č.2). 
Pojem sa nepochybne vzťahuje aj na meno osoby v spojitosti s jej pracovným 
zaradením a pozíciou na projekte.

Členovia projektového tímu -  vedúci zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom 
záujme podľa osobitného predpisu, ktorí sa ku dňu prijatia žiadosti o poskytnutie 
informácií podieľajú na realizácii projektu (informácia sprístupnená na základe § 9 ods. 3 
zákona č. 211/2000 Z.z.):

Mgr. Jana Jelínková, PhD. 
Ing. Saskia Stachová 
Ing. Martina Bajzíková, PhD. 
Ing. Ladislav Remenár 
Ing. Martin Stách

Ďalší členovia projektového tímu: 

Funkcia:

manažér digitalizačného centra 
zodpovedný finančný manažér 
zodpovedný odborný manažér 
vedúci investičného oddelenia 
manažér informačno - komunikačných 
technológii

Počet zamestnancov:

Adm inistrátor systémov pracovného 6 
úložiska a centrálnej infraštruktúry
Asistentka 1
Fakturant a platobný styk 1
Hlavný manažér projektu 1
Mzdový účtovník 2
Obsluha velína bezpečnostných zariadení 5
Operátor prípravy dokumentov 7
Operátor skenerov 35
Operátor spracovania a úpravy skenov a OCR 20 
Operátor triedenia dokumentov do digitalizačných
tried a presun dokumentov ku skenerom 4
Personalista 2
Prevádzkový elektrikár 1
Projektový manažér 1
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