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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The Final Report in question is submitted as the project output of partial service in terms of 

Article 2., point 2.2, paragraph b) and point 2.3 paragraph c) of the "Service Contract" 

(hereinafter as "Contract"), entered into force between the Client, the Office of the 

Government of the Slovak Republic and the Provider, the group of Providers, Jenewein 

Group, s.r.o and EUROFORMER, a.s.. 

 

The subject matter of the Final Report is, in accordance with the Contract, Article 2, point 

2.2, paragraph b) and point 2.3 paragraph c) and based on the Operational Programme 

Informatisation of Society (hereinafter only as "OPIS") Evaluation Plan for 2007 - 2013, the 

execution of partial service "Continuous Evaluation of Priority Axis „Development and 

Renewal of the National Infrastructure of Repository Institutions" with the output 

"preparation and evaluation of the base material and data, proposal of findings and 

submission of an final  report".  

 

The Final Report follows the Interim Report describing the state of implementation of the 

individual projects and the state of implementation of the group of projects, their focus and 

goals in order to enable assessment of the outcomes and impact of the project activities and 

create preconditions for confirmation, modification, or change of their direction.  The 

analysis described the state as of September 30, 2012. 

 

The evaluation is carried out in two phases. The Interim Report on the state of PO 2 and 

individual projects implementation was elaborated in the first phase. This Final Report as 

the main evaluation output is submitted at the end of the second evaluation phase.  

 

The purpose of the evaluation is not only to answer questions defined within individual 

evaluations for years 2007 – 2013 in Schedule No. 6 to the OPIS Evaluation Plan but mainly 

to propose possible improvements – recommendations with the aim of their subsequent 

application in practice. We can state that proposals for improvement are the main outcome 

of the evaluation process. 

The above mentioned questions: 

1. What is the efficiency and effect of the projects in the priority axis? Are 

outcomes and impacts of supported projects of the priority axis sustainable? 

2. How do the implemented projects of the priority axis affect the development of 

the social and economic environment (context) of OPIS?  

3. Have sufficient measures eliminating risks which impede administration and 

efficient implementation of projects of the priority axis been implemented?  
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The specific objective of the priority axis 2 "Development and Renewal of the National 

Infrastructure of Repository Institutions” is the increase of the quality of systems for 

acquisition, processing, protection and application of knowledge and digital content, 

modernisation and completion of the infrastructure of repository institutions on the 

national level.    

 

Originally two separate measures were merged into a single one in line with the approved 

revision of the Operational Programme Informatisation of Society as of May 16, 2011, 

version OPIS 3.0:   

- The measure 2.1 "Digitisation of Data of Repository Institutions, Its Archiving, 

Accessing and Improvement of Systems of Its Acquisition, Processing and 

Protection".  

 

The merging of both measures into the single one meant a simpler and more logical 

organisation of projects and activities taking into account construction of digitisation 

workplaces and subsequent digitisation of data of repository institutions.  

 

Activities of the measure through which objectives of OPIS implementation are fulfilled are 

primarily focused on the construction and support of the systems for acquisition, processing 

and protection of data from the sources of the repository institutions, and on digitisation of 

the data of repository institutions itself, including archiving and subsequent creation of 

access to digital data.   

 

Owing to a persistent lack of financial resources in the Ministry of Culture and the fact that 

no funds have been invested into the infrastructures of individual repository institutions 

over the past years, the financial resources for investment into the protection of cultural 

objects, construction and completion of basic preservation workplaces for individual types 

of cultural objects and digitisation workplaces for the creation of access to data of individual 

cultural institutions are necessary.   

 

The determined objectives are still relevant at the moment. However, the situation requires 

rather acceleration of time schedule of individual projects implementation than the update 

of the specific objective of PO2. 

 

All  written calls for national projects were announced during the period from June 2,  2011 

to July 7, 2011. The overall delay of the announcement of calls was caused by the overall 

delay of implementation of the operation programme.  
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The demand-oriented call was announced on February 14, 2012 with overall allocation of 

EUR 20,000,000.  The objective of the demand-oriented call was to provide a possibility to 

the small-sized institutions, which do not represent a direct partner for national projects, to 

create a small digitisation workplace and digitise cultural objects administered by them. 

 

The overall allocation of the demand-oriented call was increased before the reallocation of 

OPIS by EUR 22,086,556. The notification of the change of formal requirements of the call 

was published on April 25, 2012, and on the basis of this fact, the closing date of the call was 

postponed to June 14, 2012.  

 

The reallocation of OPIS  was approved by the resolution of Government No. 191 on  

May 16, 2012. Taking into consideration the new division of financial resources, the 

allocation for the demand-oriented call was returned back to EUR 20,000,000. The 

notification of change of formal requirements of the call for the submission of applications 

for the grants, which took this change into consideration, was published on June 8, 2012. At 

the same time, also the closing date of the call was postponed for two weeks.  

 

Major drawing of resources within all national projects is expected in the following months.   

In comparison to the previous report of Continuous Evaluation of PO2 Implementation, the 

state of contracting changed from 95.5% to 108.14 %.This difference was caused by a 

contracted project of the demand-oriented call. 

 

As of June 12, 2013, the drawing for PO2  amounts to EUR 28,357,240.48 and represents 

20.01% of the allocation, which can be considered a significant progress in the 

implementation of PO2.  
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1 ÚVOD – STRUČNÝ PREHĽAD VŠETKÝCH AKTIVÍT V PRIORITNEJ OSI A OPATRENIACH 

A POPIS AKTUÁLNEJ SITUÁCIE 

 

Predmetná záverečná správa je predkladaná, ako projektový výstup čiastkovej služby 

v zmysle článku 2, bodu 2.2. odsek b) a bodu 2.3. odsek c) „Zmluvy o poskytnutí služby“ 

(ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi objednávateľom Úradom vlády SR a poskytovateľom, 

skupinou dodávateľov, Jenewein Group, s.r.o. a EUROFORMES, a.s. 

 

Predmetom záverečnej správy je v súlade so zmluvou článku 2., bodu 2.2. odsek b) a bodu 

2.3. odsek c) a na základe Plánu hodnotení Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

na roky 2007 – 2013 (ďalej len „OPIS“), realizácia čiastkovej služby „Priebežné hodnotenie 

prioritnej osi Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ 

s výstupom „spracovanie a vyhodnotenie východiskových materiálov a údajov, návrh zistení 

a predloženie záverečnej správy“. 

 

Záverečná správa nadväzuje na Priebežnú správu, ktorá popisovala stav implementácie 

jednotlivých projektov a stav realizácie skupín projektov ich zamerania a cieľov tak, aby 

umožnilo posúdiť výsledky a dopad projektových aktivít a vytvorilo podklad pre potvrdenie, 

modifikáciu alebo zmenu ich smerovania.  Analýza popisovala stav k 30. 9. 2012. 

 

Hodnotenie je vykonané v dvoch etapách. V prvej etape bola spracovaná priebežná správa 

o stave implementácie PO 2 a jednotlivých projektov. Na konci druhej fázy hodnotenia je 

predložená táto záverečná správa ako hlavný výstup hodnotenia.  

 

Účelom hodnotenia nie je len odpoveď na okruhy otázok, ktoré sú v rámci jednotlivých 

hodnotení na roky 2007-2013 definované v Prílohe č.6 Plánu hodnotení OPIS, ale hlavne 

navrhovanie možných zlepšení – odporúčaní s cieľom ich následnej realizácie v praxi. Možno 

konštatovať, že návrhy na zlepšenie sú hlavným výsledkom hodnotiaceho procesu. 

 

Vyššie spomenuté okruhy otázok: 

4. Aká je efektívnosť a účinnosť projektov prioritnej osi? Sú výsledky a dopady 

podporených projektov prioritnej osi udržateľné? 

5. Aký dopad majú realizované projekty prioritnej osi na vývoj sociálno-

ekonomického prostredia (kontextu) OPIS? 

6. Sú implementované dostatočné opatrenia na elimináciu rizík ohrozujúcich 

správnu, efektívnu a účinnú realizáciu projektov prioritnej osi? 
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1.1. Popis cieľov  prioritnej osi a ich dosahovanie (použitím evaluačných kritérií – 

relevancia, efektívnosť,  účinnosť/hospodárnosť, trvalá udržateľnosť) 

 

Špecifickým cieľom prioritnej osi 2  „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry“ je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 

poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a 

fondových inštitúcií na národnej úrovni.  

 

V zmysle schválenej revízie Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo dňa 

16.5.2011 verzia OPIS 3.0 boli pôvodne dve opatrenia zlúčené do jedného opatrenia: 

- Opatrenie 2.1 „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho 

archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania 

a ochrany“. 

 

Zlúčenie oboch opatrení do jedného znamenalo jednoduchšie a logickejšie usporiadanie 

projektov a aktivít zohľadňujúc budovanie digitalizačných pracovísk s následnou 

digitalizáciou obsahu pamäťových a fondových inštitúcií.  

 

Aktivity opatrenia, prostredníctvom ktorého sú napĺňané ciele implementácie OPIS, sú 

primárne zamerané na budovanie a podporu systémov získavania, spracovania a ochrany 

obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií a samotnú digitalizáciu obsahu 

pamäťových a fondových inštitúcií  vrátane archivácie a následného sprístupňovania 

digitálnych dát.  

 

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok finančných zdrojov v rezorte kultúry a berúc do 

úvahy skutočnosť, že v posledných rokoch neboli investované finančné prostriedky do 

infraštruktúry jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií sú finančné prostriedky na 

investovanie do ochrany kultúrnych objektov, vytvorenie a dobudovanie základných 

konzervačných pracovísk pre jednotlivé typy kultúrnych objektov a digitalizačných pracovísk 

za účelom zabezpečenia sprístupňovania obsahu jednotlivých kultúrnych inštitúcií 

nevyhnutné.  

 

V súčasnosti sú stanovené ciele stále relevantné, čo si však vyžaduje ani nie tak aktualizáciu 

špecifického cieľa PO2  ale hlavne akceleráciu časového harmonogramu implementácie 

jednotlivých projektov. 
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1.2. Prehľad existujúcich projektov, písomných vyzvaní a výziev v štádiu 

schvaľovania ako aj vo výhľade 

Prehľad existujúcich projektov, písomných vyzvaní a výziev v štádiu schvaľovania ako aj vo 

výhľade.   

 

Národné projekty 

Opatren

ie 

 Kód a názov 

písomného vyzvania 

Dátum 

vyhlásenia 

písomného 

vyzvania 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o 

NFP 

Dátum 

podpisu 

zmluvy o 

NFP 

Alokácia NFP 

na písomné 

vyzvanie v € 

Výška 

schváleného  

NFP v € 

2.1 

OPIS-2011/2.1/01-NP 

Digitálna knižnica 

a digitálny archív 

16.06.2011 16.11.2011 8.3. 2012 49 667 500 49 572 034 

2.1 
OPIS-2011/2.1/02-NP 

Digitálna galéria 
02.06.2011 30.09.2011 26.1. 2012 16 009 000 15 457 026 

2.1 
OPIS-2011/2.1/03-NP 

Digitálne múzeum 
09.06.2011 07.10.2011 14.2. 2012 27 612 000 27 576 538 

2.1 

OPIS-2011/2.1/04-NP 

Digitálny pamiatkový 

fond 

09.06.2011 07.10.2011 26.1. 2012 10 600 000 10 273 680 

2.1 
OPIS-2011/2.1/05-NP 

Digitálny audiovízia 
16.06.2011 16.11.2011 7.3. 2012 24 200 000 24 089 940 

2.1 

OPIS-2011/2.1/10-NP 

Dokumentačno-

informačné centrum 

rómskej kultúry 

08.07.2011 04.11.2011 25.2. 2012 1 924 000 1 913 406 

2.1 

OPIS-2011/2.1/07-NP 

Centrálny aplikačná 

infraštruktúra a 

registratúra 

01.07.2011 30.11.2011 6.3. 2012 23 797 000 23 072 112 

2.1 
OPIS-2011/2.1/08-NP 

Centrálny dátový 

archív 

01.07.2011 30.11.2011 14.3. 2012 33 193 918 33 184 470 

2.1 
OPIS-2011/2.1/09-NP 

Harmonizácia IS 

01.07.2011 

24.2. 2012 

30.11.2011 

24.5. 2012 
12.10.2012. 8 868 256 7 061 410 

Spolu za NP  195 871 674  

  

192 200 616 

 Zdroj Výročná správa a stav implementácie.  



 

 Strana 10 
 

Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Písomné vyzvania národných projektov boli všetky vyhlásené v priebehu od 2.6. 2011 do 8.7. 

2011. Celkové zdržanie pri vyhlásení výziev nastalo z dôvodu celkového oneskorenia 

implementácie operačného programu. 

 

Dopytovo-orientovaná výzva bola vyhlásená 14.2. 2012 s celkovou alokáciou 20 000 000 €. 

Cieľom dopytovo-orientovanej výzvy bolo dať možnosť aj menším inštitúciám, ktoré nie sú 

svojim zameraním jednoznačným partnerom pre národné projekty, aby si mohli vytvoriť 

malé digitalizačné pracovisko a zdigitalizovať kultúrne objekty v ich správe. 

 

Celková alokácia dopytovo-orientovanej výzvy bola navýšená na 22  086 556 Eur pred 

realokáciou OPIS. Dňa 25. 4. 2012 bolo vydané oznámenie o zmene formálnych náležitostí 

výzvy, na základe čoho bol posunutý termín uzávierky výzvy na 14.6. 2012.  

 

Dňa 16.5. 2012 bola Uznesením vlády č. 191 schválená realokácia OPIS. Zohľadňujúc nové 

nastavenie rozloženia finančných prostriedkov bola upravená alokácia  pre dopytovo-

orientovanú výzvu späť na 20 mil. Eur. Dňa 8. 6. 2012 bolo vydané Oznámenie o zmene vo 

formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

ktoré túto zmenu zohľadnilo. Súčasne bol posunutý aj dátum uzavretia výzvy o dva týždne. 

 

Dopytovo-orientovaná výzva bola uzatvorená dňa 29.6.2012.  

 

Opatrenie Kód a názov výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzávierky 

prijímania 

žiadostí o NFP 

Alokácia NFP na 

výzvu  v € 

Celková výška 

schválených 

NFP v € 

2.1 

OPIS-2012/2.1/06-

Dopytovo-

orientovaná výzva 

14.2. 2012 29.6. 2012 20 000 000 18 249 714 
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Sumárne informácie o schválených žiadostiach o NFP: 

 

Por. 

číslo 

Kód ITMS 

projektu 
Názov projektu  

Názov 

prijímateľa 

Dátum 

účinnos

ti 

zmluvy 

o  NFP 

Výška 

schválenéh

o NFP v € 

1 21120120021 
Najvýznamnejšie 

historické a umelecké 

pamiatky v zbierkach PSK 

Prešovský 

samosprávny 

kraj 

27.2. 

2013 
1 499 898 

2 21120120014 

Digitalizácia kultúrneho 

dedičstva rezortných 

a mimorezortných PFI 

inštitúcií TTSK 

Trnavský 

samosprávny 

kraj 

16.2. 

2013 
1 566 237 

3 21120120027 
Digitalizácia kultúrneho 

dedičstva VHÚ 

Vojenský 

historický ústav 

12.2. 

2013 
998 863 

4 21120120025 
Digitálny fond Úradu 

priemyselného vlastníctva 

Úrad 

priemyselného 

vlastníctva 

12.2. 

2013 
1 328 840 

5 21120120030 
Digitálny archív Matice 

slovenskej 

Matica 

slovenská 
2.2. 2013 4 065 319 

6 21120120017 

Digitalizácia objektov 

Kancelárie Ústavného 

súdu SR 

Kancelária 

Ústavného 

súdu SR 

2.2. 2013 999 912 

7 21120120018 Digitalizácia archívu TASR 
Tlačová 

agentúra SR 
2.2. 2013 4 127 957 

8 21120120019 

Najznámejšie 

archeologické a historické 

pamiatky v zbierkach 

múzeí NSK 

Nitriansky 

samosprávny 

kraj 

2.2. 2013 991 102 

9 21120120037 

Skvalitnenie 

a dobudovanie systému 

digitalizácie kultúrneho, 

vedeckého 

a intelektuálneho 

dedičstva 

a sprístupňovanie 

digitálneho obsahu 

Geofondu a Ústrednej 

geologickej knižnice SR 

Štátny 

geologický 

ústav Dionýza 

Štúra 

9.2. 2013 2 671 586 

Spolu za DOP  18 249 714 
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1.3. Popis aktuálnej finančnej situácie 

 

 

Alokácia EUR 

(ERDF) 

Kontrahovanie EUR 

(ERDF) 

% 

kontrahovania  

Čerpanie EUR 

(ERDF) 

% čerpania z 

alokácie 

Prioritná os 2 146 541 958,00 158 474 644,62 108,14 28 357 240,48 20,01 

OPIS spolu 843  595 405,00 668 943 698,22 79,30 246 827 181,42 29,26 

 

Čerpanie za PO2 k dátumu 12.6. 2013 je 28 357 240,48 EUR za ERDF. 

  

Čerpanie  za obdobie 1.1. 2013-12.6. 2013 je  727 360,74 EUR za ERDF.  

 

V nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá čerpanie pri všetkých národných projektoch.  

 

V porovnaní s predchádzajúcou správou Priebežné hodnotenie implementácie PO2 sa stav 

kontrahovania zmenil z  95,5% na 108,14 %. Tento rozdiel bol spôspobený zazmluvnením 

projektov dopytovej výzvy. 

 

Čerpanie sa zvýšilo oproti predcháduzajúcej priebežnej správe z 0,17 % na 20,01 %, čo 

môžeme považovať za značný pokrok.  
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2 HODNOTENIE STAVU IMPLEMENTÁCIE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV 

 

2.1.  Záverečné hodnotenie plnenia míľnikov projektov a ich zmien  

 

Z pohľadu efektívnosti, udržateľnosti a z pohľadu riadenia jednotlivých projektov  boli 

projekty hodnotené v priebežnej správe Priebežného hodnotenia PO2. V tejto časti 

záverečnej správy Priebežného hodnotenia implementácie PO2 sa podľa zadania 

zameriavame hlavne na plnenia míľnikov projektov a ich zmien. 

 

Názov projektu: Digitálna knižnica a digitálny archív 

Prijímateľ: 

Partner: 

Slovenská národná knižnica, 

Ministerstvo vnútra – slovenský národný archív 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR 

49  572 034  

37 332 698 (ERDF) 

 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia obsahu knižničných a archívnych fondov a ich dlhodobo 

udržateľná ochrana priamo súvisiaca s digitalizáciou prostredníctvom 

vytvorenia špecializovaného digitalizačného pracoviska. 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska  

 Vytvorenie deacidifikačného pracoviska 

 Digitalizácia vybraných knižničných a archívnych objektov 

(prípravné procesy - konzervovanie, reštaurovanie, deacidifikácia, 

sterilizácia; konverzia; post-processing) 

 Rekonštrukcia časti depozitov Slovenskej národnej knižnice, 

súvisiacich s digitalizáciou  

 

 

V rámci projektu sa prehodnotili zbierkové predmety slovacikálneho fondu z pohľadu 

potreby úpravy – deacidifikácie. 

Z dôvodu realokácie sa analyzujú možnosti zníženia investičných nákladov na deacidifikačný 

proces. Ku dňu hodnotenia však nebola schválená zmena reflektujúca  avizovanú úpravu 

projektu z pohľadu realokácie. 

Vzhľadom na potrebu, aby sa ošetrené a zdigitalizované knižničné objekty vrátili 

do  vyhovujúceho prostredia depozitu sa priestory depozitov budú rekonštruovať súbežne 

s prebiehajúcou digitalizáciou objektov.  
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Aktivita č. 1 – príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie – v procese 

Aktivita č. 2 – digitalizácia – v procese 

Aktivita č. 3 -  archív – v procese 

 

Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na ex-

ante kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálna knižnica 

a digitálny archív 

23 7 0 4 4 7 

 

Modernizácia a rekonštrukcia priestoru v SNK v súčasnosti sa realizuje príprava podkladov na 

centrálne verejné obstarávanie cez MK SR. Obstaranie technológií konzervačného centra – 

vyhlásené VO. Rekonštrukčné práce IKDC Vrútky – príprava podkladov pre centrálne verejné 

obstarávanie na MK SR. 

 

Vzhľadom na stav verejných obstarávaní je pravdepodobné, že projekt bude ukončený 

v stanovenom termíne. Berúc do úvahy počet zdigitalizovaných objektov, je nevyhnutné, aby 

bola uvedená do prevádzky dvojzmenná digitalizácia, aby bolo možné dosiahnuť stanovený 

počet zdigitalizovaných objektov do konca roku 2015. 

 

Projektový výstup 

K hodnotenému obdobiu bolo zdigitalizovaných 222 048 objektov, čo predstavuje 7,9 % 

z celkového plánovaného počtu. Od septembra 2012 bola presťahovaná prevádzka 

digitalizácie do pracoviska Vrútky, kde boli zahájené práce na príprave a chemickom ošetrení 

objektov určených na skenovanie a začal samotný proces digitalizácie. Proces digitalizácie sa 

realizuje v plnej prevádzke od marca 2013. Konečný prijímateľ sa pripravuje sa dvojzmennú 

prevádzku. Začalo sa s výstavbou dátového centra. 

 

SNK je vo finálnej časti, aby mohla zahájiť  stavebné práce pre rekonštrukciu IKDC Vrútky. 

V rámci aktivity archivácie, konečný prijímateľ navrhuje zmenu ohľadom páskovej knižnice 

tak, že dokumenty, ktoré nepatria medzi najvzácnejšie sa digitalizujú v inom formáte a tým 

šetria miesto ako aj finančné nároky na páskovú knižnicu. 

 

Finančné čerpanie: 

Finančné čerpanie za projekt bolo 5 175 822 Eur,  z toho 3 897 911 EUR ERDF čo predstavuje 

10,52%. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote  11 478 207,43 Eur. (zdroj 

mesačné správy projektu) 
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Identifikované riziká v projekte: 

Je potrebné zrekonštruovať všetky depozity, v ktorých sa budú uskladňovať kultúrne objekty 

vrátane tých, ktoré prešli digitalizáciou. Cieľom projektu nie je len samotná digitalizácia 

kultúrnych objektov ale aj ich ochrana a obnova, k čomu je nevyhnutné mať depozity 

s dobrom technickom stave. 

 

Technické riziká: Pokiaľ nastane meškanie realizácie projektu Centrálny dátový archív, 

nebude možné uskladňovať dáta. Napriek pokročilému štádiu implementácie PO2 nie je 

medzi projektmi dohodnutý formát v ktorom sa budú dáta posielať do CDA. 

 

Personálne riziká: Nastávajú problémy pri zamestnávaní veľkého počtu nových pracovníkov, 

keďže SNK nebola personálne pripravená na takýto nábor špecialistov. Ďalším 

pretrvávajúcim problémom sú odborné kapacity. Získať odborníkov na jednotlivé pozície je 

problém, keďže slovenský trh je v tomto ohľade značne obmedzený a navyše finančné 

možnosti v rámci projektu a súčasnej legislatívy nedávajú možnosť získať odborníkov na 

špecializované pozície. 

Problém s ktorým sa konečný prijímateľ borí je samotné riadenie tak veľkého projektu 

v rámci metodiky PRINCE II.  

 

Udržateľnosť projektu je závislá na štátnom rozpočte ako všetky ostatné projekty. Najvyššie 

náklady na obdobie päť rokov po ukončení realizácie projektu budú predstavovať výdavky na 

servisné poplatky, údržbu a aktualizáciu softvérových produktov a personálne náklady. 

Celkové predpokladané náklady udržateľnosti projektu vrátane obnovy technologických 

zariadení sú odhadované na cca 18,5 mil. Eur na obdobie piatich rokov. 
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Názov projektu: Digitálna galéria 

Žiadateľ:           Slovenská národná galéria  

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

15 457 026po dodatku k zmluve o NFP 15 383 513 € 

11 585 324,03  (ERDF) 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie galerijných zbierok 

širokej verejnosti. Vytvorenie špecializovaného digitalizačného 

pracoviska v snahe zabezpečiť rozvoj jednotlivých PFI a ich národnej 

infraštruktúry. 

Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 110 000 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska 

 Vybudovanie fumigačnej komory 

 Digitalizácia galerijných objektov (malé a veľké 2D a 3D objekty) 

a ich následný postprocessing 

 

Zmluva o NFP bola aktualizovaná vzhľadom na úspory pri verejnom obstarávaní. Šetrenie sa 

realizuje v rámci úspor pri obstarávaní stavebných úprav a v rámci personálnych výdavkov. 

 

Aktivita č.1 - Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska -  v procese,  

Aktivita č.2 - Vybudovanie a nasadenie infraštruktúry na digitalizáciu, boli zakúpené 3 

scanery a fumigačná komora, ktoré zabezpečia proces úpravy zbierkových predmetov 

a následne ich digitalizáciu. 

Aktivita č.3 - Logistika a preprava zbierkových predmetov – v procese 

Aktivita č.4 - Príprava, konverzia a postprocesing sú tiež v procese 

 

Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálna 

galéria 

12 1 0 0 0 11 

 

Vzhľadom na stav verejných obstarávaní (11 z 12 verejných obstarávaní je ukončených) 

a stav  jednotlivých aktivít projekt napreduje úspešne. V súčasnosti sa čaká na ukončenie 

rokovaní o niektorých ustanoveniach pripravovanej realizačnej zmluvy s externým 

dodávateľom digitalizačných služieb. Služba bola obstarávaná centrálne Ministerstvom 

kultúry SR. 

Plánované aktivity bude možné dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 
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Projektový výstup: 

K hodnotenému obdobiu bolo  zdigitalizovaných približne 15 500 objektov, čo činní 14,09 % 

z celkového cieľového stavu zdigitalizovaných objektov. Konečný prijímateľ  predpokladá 

priemerný prírastok zdigitalizovaných objektov cca 400 za týždeň, t.j. cca 1 600 za mesiac. Za 

predpokladu zapojenia externej firmy do digitalizačného procesu nadrozmerných zbierok je 

reálny predpoklad splnenia stanovených cieľov.  V súčasnosti je v SNG vytvorených 12 

nových pracovných miest. 

 

Finančné čerpanie: 

Finančné čerpanie za projekt  je 2 022 837 Eur časť ERDF 1 523 399 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote  5 663 038,28 Eur. (zdroj 

mesačné správy projektu) 

 

Riziká projektu: 

Ako najväčšie riziko projektu bol indikovaný proces verejného obstarávania. Aktivity 

projektu boli rozdelené logicky a štruktúra  predmetov verejných obstarávaní bola 

navrhnutá relatívne nezávisle, tak aby  sa zamedzilo problémom pri implementácii. Napriek 

tomu nie je možné eliminovať všetky riziká pri verejnom obstarávaní a súčasne naplniť 

logickú nadväznosť aktivít projektu.  

 

Časový posun nastal pri obstarávaní externej služby zabezpečujúcej tú časť digitalizácie, pre 

ktorú by bolo finančne náročné a neefektívne nakúpiť IKT techniku.  

 

Súvisiacim rizikom je nastavovanie a definovanie štandardov na digitalizáciu s externou 

firmou až v súčasnosti. Tento proces mal byť uzavretý skôr pri podpise zmluvy. 

 

Riziko spojené s aplikáciou autorského zákona sa týka projektu SNG v plnom rozsahu. Je 

nevyhnutné aktualizovať autorský zákon s ohľadom na autorov 20 storočia. SNG má 

v zbierkach, ktoré plánuje zdigitalizovať, takisto diela slovenských autorov 20 storočia. Nie je 

možné digitalizovať objekty bez súhlasu ich autora, avšak tento problém nie je koncepčne 

riešený.  V zákone nie je ošetrené ani používanie zdigitalizovanej formy kultúrneho objektu 

pre potreby zverejnenia ako ani výsledky výskumnej činnosti v prípade použitia digitálneho 

obsahu.  

 

Riziko udržania pracovného tímu z pohľadu finančného zabezpečenia špecializovaných 

profesií vo fáze a po fáze udržateľnosti projektu. Z pohľadu profesijnej špecializácie je 

náročné nájsť a udržať pozície, resp. expertov pre post-processing. 
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Prepojenie digitalizačného projektu s infraštruktúrnymi projektmi. Projekty Centrálneho 

dátového archívu, Harmonizácie informačných systémov a Centrálna aplikačná 

infraštruktúra a registratúra sú v omeškaní. V súčasnosti SNG využíva existenciu svojho 

vlastného lokálneho úložiska na uskladnenie zdigitalizovaných dát.  

V súčasnosti nie sú definované štandardy, podľa ktorých sa majú prenášať dáta 

z digitalizačných projektov do CDA. Táto skutočnosť môže po spustení CDA spôsobiť časové 

oneskorenie a náklady na transformáciu zdigitalizovaných formátov do požadovaného 

štandardu. 

 

Udržateľnosť projektu digitalizácie po ukončení financovania z OPIS môže byť ohrozená 

pokiaľ nebude zabezpečené financovanie personálnych kapacít a údržba a prevádzka 

digitalizačného centra vrátane ďalšieho rozvoja investícií. Predpoklad potrieb finančných 

prostriedkov na udržateľnosť projektu je cca 3 mil. EUR po ukončení realizácie projektu po 

dobu piatich rokov. 
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Názov projektu: Digitálne múzeum 

Žiadateľ:           Múzeum Slovenského národného povstania 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

27 576 538, boli podpísané 2 dodatky k zmluve o NFP, ktoré 

upravovali systém financovania a aktualizovali jednotlivé položky 

s tým, že sa nemenila celková suma NFP 

20 767 891 (ERDF) 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia múzejných zbierok a zbierok nehmotného kultúrneho 

dedičstva. 

Plánovaných 183 000 zdigitalizovaných objektov 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska 

 Digitalizácia múzejných zbierok 

 Digitalizácia ľudových tancov a tradičných ľudových zručností  

 

Projekt počíta s reštaurovaním a následnou digitalizáciou muzeálnych zbierok v počte 

183 000 kusov. Vybudované a zariadené digitalizačné pracovisko bude v rámci udržateľnosti 

využívané na digitalizáciou ďalších muzeálnych zbierok a ľudovo-umeleckých zručností 

v ostatných múzeách na Slovensku. Vo fáze udržateľnosti SNM predpokladá zdigitalizovať 

počet 3-4 000 zbierok za rok. 

 

Zmluva o NFP bola aktualizovaná vzhľadom na zmenu systému financovania a aktualizáciu 

jednotlivých položiek rozpočtu. 

Aktivita č.1 –Zriadenie a prevádzka vlastného digitalizačného pracoviska sa realizuje, 

pracovisko je na 70% vybudované, je dodaných 90 % technológií. 

Aktivita č.2 –Ošetrovanie a konzervovanie predmetov je v procese, konzervátori 

a reštaurátori pracujú so zbierkovými predmetmi, zbierkové predmety sú na 80 % 

pripravené na reštaurovanie a konzervovanie. 

Aktivita č.3 –Príprava predmetov na digitalizáciu v rámci vlastných interných kapacít – 

v procese.  

Aktivita č.4 –Digitalizácia múzejných zbierok je v procese, značná časť (70%) kultúrnych 

zbierok má byť digitalizovaná externe, digitalizácia prebieha na dvoch miestach,  Bojnice 

(2D) a Martin (3D). 

Aktivita č.5  - Digitalizácia znalostí ľudovo-umeleckej výroby – aktivita v realizácii. 
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Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálne 

múzeum 

14 1 2 0 1 10 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (11 zo 14 je ukončených), zohľadňujúc 

súčasný stav jednotlivých aktivít projekt napreduje primerane. Plánované aktivity bude 

možné dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

K hodnotenému obdobiu bolo zdigitalizovaných približne 24 032 zbierkových predmetov, čo 

predstavuje 13,13% z plánovaného počtu. Konečný prijímateľ počíta s digitalizáciou približne 

3 200  zbierkových predmetov mesačne vrátane externého a interného procesu 

digitalizovania. Pri dodržaní stanovených cieľov digitalizácie je predpoklad splnenia 

celkových cieľov projektu v stanovenom časovom limite. 

 

Finančné čerpanie:  uhradených bolo 3 255 064 Eur z čoho bolo  2 451 389Eur ERDF (zdroj 

mesačné správy projektu). 

Predpoklad čerpania podľa jednotlivých rokov za rok 2013 kumulatívne 7 323 200 Eur, za rok  

2014 -  8 590 423 Eur a za rok 2015 – 8 383 299 Eur je realistický. 

 

Identifikované riziká v projekte: 

Všeobecným rizikom  bol v projekte identifikovaný proces verejného obstarávania. 

Konečný prijímateľ sa dôkladne pripravoval na projekt vrátane relatívne dobre spracovanej  

rizikovej analýzy, kde problém verejného obstarávania bol identifikovaný ako všeobecné 

riziko. Jednak z pohľadu zabezpečenia skúsenej odborne spôsobilej osoby pre V.O., ale 

najmä z časového hľadiska samotného procesu. Do celkového procesu vstupovalo 

Ministerstvo kultúry, ktoré zabezpečovalo pre niektoré aktivity obstarávanie centrálne pre 

všetky inštitúcie spadajúce pod rezort ministerstva kultúry a niektoré aktivity si konečný 

prijímateľ zabezpečoval samostatne. Do časového hľadiska vstupovala aj kontrola ex-ante na 

riadiacom orgáne ako aj kontrola dokumentácie po ukončení V.O. pred podpisom Zmluvy s 

dodávateľom.   

 

Tento časový posun kladie vysoké nároky následne na digitalizačný proces, ktorý musí byť 

zabezpečený dvojzmenne, aby bolo možné dosiahnuť stanovené indikátory počtu 

zdigitalizovaných kultúrnych objektov. 
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Vytvorený časový stres má vplyv aj na úpravu digitalizačného plánu. V rámci projektu je 32 

spolupracujúcich múzeí, ktoré sa musia prispôsobovať častej zmene časového plánu 

digitalizácie ich zbierok. Takáto zmena má vplyv na chod jednotlivých múzeí a ich prevádzku 

vrátane plánovania, zriaďovania a sprístupňovania expozícií verejnosti. 

 

Ďalším logistickým problémom, ktorý je spojený s procesmi verejného obstarávania je 

prepojenie jednotlivých aktivít. V súčasnosti nie je dokončené verejné obstarávanie pre 

reštaurátorský materiál, čo má značný vplyv na výber zbierkových predmetov, ktoré sú 

naplánované na digitalizáciu. Vytvorený časový tlak na digitalizáciu, za účelom naplnenia 

indikátorov, má za následok, že konečný prijímateľ musí neustále v priebehu realizácie 

projektu  reagovať a upravovať digitalizačný plán. 

 

Personálne riziká sa týkajú hlavne finančného ohodnotenia odborných profesií. V súčasnosti 

sú v projekte obsadené všetky pozície konzervátorov a digitalizačných pracovníkov. V rámci 

projektu sa realizujú jednotlivé aktivity špičkovými technológiami, na ktorých sa títo 

zamestnanci zaškolia, naučia sa s nimi pracovať a stanú sa atraktívnymi pre súkromný sektor. 

V prípade, ak nebude možné ich dostatočne finančne ohodnotiť, stanú sa nedostupnými pre 

ďalšiu implementáciu vo fáze udržateľnosti projektu a navyše aj pre ďalšie pokračovanie 

aktivít SNM.  

 

Je potrebné zrekonštruovať depozity, v ktorých sa uskladňujú kultúrne objekty vrátane tých, 

ktoré prešli digitalizáciou. Je potrebné riešiť aj otázku systémového uskladňovania 

kultúrnych objektov v depozitoch v rámci múzejného sektora.  

 

Ďalším identifikovaným rizikom presahujúcim rámec projektu je nedostatočná centrálna 

evidencia múzejných zbierok.  Práve  počas implementácie  tohto projektu sa ukázalo, že 

neexistuje presná a úplná evidencia múzejných zbierok. Táto skutočnosť má následne vplyv 

aj na výber vhodných kultúrnych objektov na reštaurovanie, konzervovanie a  na digitalizáciu 

v priebehu projektu ako aj v budúcnosti. 

 

Riziko vyplývajúce z autorského zákona. Pre projekt SNM sa nejaví ako najzávažnejší. V rámci 

projektu sa digitalizujú hlavne zbierkové predmety, ktoré nespadajú pod autorský zákon. 

Bolo by však vhodné, aby bol spracovaný metodický manuál ako postupovať pri 

zabezpečovaní autorských práv k predmetu digitalizácie, k metadátam, ktoré sú 

spracovávané a k samotnému zdigitalizovanému obsahu. V súčasnosti existuje metodický 

manuál, ktorý pripravilo ministerstvo kultúry avšak tento manuál nerieši všetky aspekty 

autorského zákona a digitalizácie a sprístupňovania digitálneho obsahu verejnosti. Touto 

problematikou sa má zaoberať projekt CAIR, ktorý je však v značnom časovom omeškaní. 
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Technické riziká: meškanie realizácie projektu Centrálny dátový archív spôsobuje, že 

konečný prijímateľ si  dočasne musí uskladňovať zdigitalizované dáta vo svojom dátovom 

centre. V súčasnosti je situácia riešiteľná, ale nie dlhodobo. 

Ďalším problémom v súčasnosti je spracovávanie a migrácia zdigitalizovaných dát. Nie je 

zabezpečený externý dodávateľ, ktorý bude spracovávať zdigitalizované dáta. 

 

Udržateľnosť projektu je závislá na štátnom rozpočte ako všetky ostatné projekty. Celkové 

predpokladané náklady v rámci udržateľnosti zahŕňajú náklady na personálne kapacity 

vrátane obnovy technologických zariadení. Finančné nároky na udržateľnosť po ukončení 

projektu je 7,9 mil EUR na obdobie piatich rokov. 
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Názov projektu: Digitálny pamiatkový fond 

Žiadateľ:           Pamiatkový úrad SR 

Partneri: Vlastníci národných kultúrnych pamiatok 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

10 273 680 

7737108,41 (ERDF) 

Hlavný cieľ: Digitalizácia národných kultúrnych pamiatok. 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska pre malé 

3D objekty 

 Digitalizácia malých 3D objektov 

 Komplexná digitalizácia veľkých 3D objektov 

 

Prostredníctvom projektu sa buduje vlastné digitalizačné pracovisko špecializované pre malé 

3D objekty ako aj hnuteľné národné kultúrne pamiatky a pod.  

Veľké 3D objekty (hrady, zámky, rozsiahle kaštiele, katedrály a veľké sakrálne stavby, 

industriálna architektúra) sa digitalizujú externými kapacitami. Projekt počíta 

s digitalizovaním 2000 kultúrnych objektov pred predložením žiadosti o zmenu projektu. 

 

Aktivita č. 1 - Stavebné úpravy za účelom vytvorenia priestorov pre digitalizačné pracovisko 

PÚ SR je v realizácii – prebiehajú záverečné dokončovacie práce v súlade s termínom 

ukončenia aktivity – 5/2013 

Aktivita č. 2 - Obstaranie vybavenia a technológií pre digitalizačné pracovisko PÚ SR – 

aktivita v realizácii 

Aktivita č. 3 - Digitalizácia pamiatkového fondu – v realizácii.  

 

Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálny 

pamiatkový 

fond  

13 0 0 0 1 12 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (12 z 13 verejných obstarávaní je 

ukončených), zohľadňujúc súčasný stav jednotlivých aktivít projekt napreduje primerane. 

Plánované aktivity bude možné dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

 

 



 

 Strana 24 
 

Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia bolo zdigitalizovaných 137 pamiatkových objektov, čo predstavuje  

6,85 %. Predpoklad je, že sa digitalizácia rozbehne vo väčšom meradle po zabezpečení 

a nasadení externej digitalizácie. Po schválení zmeny NFP, kde sa navrhuje zníženie počtu 

externe zdigitalizovaných objektov z 1600 na 1450 bude toto percento vyššie.  

 

Finančné čerpanie: 

Uhradených bolo 726 628  Eur z čoho bolo 547 223 Eur z ERDF.  Plánované sumárne 

čerpanie za rok 2013 v celkovej sume 3 200 000 Eur, na rok 2014 - 3 150 000 Eur a plán na 

rok 2015 – 3 077 700 Eur. 

 

Riziká projektu: 

Jedno z hlavných rizík bolo identifikované riziko časového sklzu realizácie verejných 

obstarávaní. Sklz v procese verejného obstarávania mal vplyv na začiatok realizácie 

digitalizácie externou firmou.  

 

Ďalším identifikovaným rizikom je administratívna záťaž v celom procese od schvaľovania 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok, cez predkladanie žiadostí o platbu až po žiadosti 

o zmenu projektu. 

 

Riziko nesúhlasu vlastníka objektu, budovy s digitalizáciou (respektíve časový posun pri 

dohode s vlastníkom budovy) alebo sa môže vyskytnúť situácia, že objekt práve prebieha 

rekonštrukciou, tak je nutné upraviť digitalizačný plán a vymeniť predmetný objekt za iný. 

Komunikácia s vlastníkmi kultúrnych objektov, ktoré sú identifikované v digitalizačnom pláne 

môže byť komplikovanejšia. 

 

Udržateľnosť projektu nie je identifikovaná ako hlavné riziko, nakoľko pre pokračovanie 

digitalizácie vlastnými kapacitami vo vlastnom digitalizačnom centre je potrebné hlavne 

zabezpečiť finančné zdroje na financovanie personálnych kapacít. Predpoklad na 

udržateľnosť z finančného hľadiska je cca 1,3mil. EUR na obdobie piatich rokov po ukončení 

projektu. 

 

Na elimináciu rizika nekvalitného výstupu z digitalizácie externou firmou je kladený najmä na 

výkon kontroly kvality zdigitalizovaného obsahu.  
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Názov projektu: Digitálna audiovízia 

Žiadateľ:           Slovenský filmový ústav 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

24 089 940,  3 dodatky k zmluve o NFP  

Konečný rozpočet 23 877 034 

17 981794,98 (ERDF) 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je digitalizácia filmových, zvukových a video 

materiálov.  

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska  

 Digitalizácia filmových materiálov  

 Digitalizácia zvukových a video materiálov 

 Projekt počíta s digitalizovaním 58 700 objektov 

 

K zmluve o NFP bol podpísaný dodatok č. 1, ktorý dával do súladu ekonomickú klasifikáciu. 

Dodatok č. 2 riešil zmenu miesta realizácie partnera a presun finančných položiek rozpočtu 

a dodatok č. 3 aktualizoval jednotlivé položky rozpočtu vo vzťahu k výsledkom verejného 

obstarávania. 

 

V rámci realizácie projektu bude vybudované digitalizačné pracovisko v priestoroch žiadateľa 

na ošetrenie, digitalizáciu a postprocesing najvýznamnejších filmových diel - 

dlhometrážnych, dokumentárnych a animovaných, ktoré sú v správe Slovenského filmového 

ústavu. Výsledky projektu budú uložené v centrálnom dátovom sklade, ktorého  vytvorenie 

bude výsledkom iného národného projektu a prezentácia časti zdigitalizovaných filmových, 

zvukových a video materiálov bude zabezpečená prostredníctvom portálu rezortu kultúry, 

ktorý bude poskytovať sprístupnené kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom 

európskych kultúrnych databáz a portálov. Projekt počíta s digitalizovaním 58 700 objektov. 

Dôležitou aktivitou projektu je digitalizácia zvukových a video materiálov, ktoré sa 

nachádzajú prevažne v archíve zvukových a video nahrávok RTVS, ktorá bude realizovaná 

dodávateľsky.  

 

Keďže predpokladané množstvo zdigitalizovaných objektov v rámci realizácie projektu 

predstavuje len cca 8% z celkového množstva spravovaných objektov filmového archívu, 

vybudované digitalizačné pracovisko vytvorí predpoklad trvalej udržateľnosti v segmente 

audiovízie. 
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Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálna 

audiovízia  

20 8 0 4 1 1 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (12 ukončených z 20, 8 verejných 

obstarávaní v príprave), zohľadňujúc súčasný stav jednotlivých aktivít môžeme povedať, že 

projekt je v ohrození. Plánované aktivity s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné 

dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Dlhodobé problémy sprevádza verejné obstarávanie na rekonštrukciu priestorov 

digitalizačného pracoviska. Môžeme skonštatovať, že problémy v procese verejného 

obstarávania sú spôsobené námietkami uchádzača a následnou kontrolou Úradu pre verejné 

obstarávanie, v dôsledku čoho sa konečný prijímateľ nevyhol obrovskej časovej strate. 

 

Konečný prijímateľ sa zatiaľ sústreďuje na prípravné práce ako príprava filmových objektov 

a metadát, zosúlaďovanie zdrojových údajov pre automatizáciu procesov. Zatiaľ partner 

projektu Rozhlas a televízia Slovenska realizuje digitalizáciu audio objektov. 

 

Nebola predložená žiadosť o zmenu NFP zohľadňujúcu realokáciu OPIS. 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia bolo   zdigitalizovaných 25 689 objektov z celkového počtu 58 700 čo 

predstavuje 43,76%. Ide však o audio objekty partnera RTVS. Ak budú pretrvávať problémy 

s verejným obstarávaním úprav digitalizačného pracoviska, tak sú ohrozené celkové ciele 

projektu – vybudovanie špecializovaného digitalizačného strediska a počet zdigitalizovaných 

objektov.  Skladba digitálnych objektov  sa bude musieť upraviť dodatkom k zmluve o NFP. 

 

Finančné čerpanie: 

Doteraz  bolo uhradených 303 026 Eur. 

 

Plánované sumárne čerpanie za rok 2013 v celkovej sume 5 000 000Eur (ak by sme zarátali aj 

plánované čerpanie na rok 2012 – 11 660 000) tak čerpanie na rok 2013 by malo byť 

sumárne 16 660 000, na rok 2014 – 5 000 000 Eur a plán na rok 2015 – 2 409 354 Eur. 
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Riziká projektu: 

Jedno z hlavných rizík bolo identifikované riziko časového sklzu realizácie verejných 

obstarávaní.  Sklz v procese verejného obstarávania má vplyv na vybudovanie 

digitalizačného centra. Následne nie je možné začať digitalizáciu  filmových a video objektov 

SFU. Objektívne možno skonštatovať, že zavinenie nenastalo na strane konečného 

prijímateľa, no i napriek tejto skutočnosti sa projekt dostal do kritického stavu pri plnení 

svojich indikátorov a cieľov. 

Centrálne verejné obstarávanie na HW a SW, nevyhnutné na vybavenie digitalizačného 

centra,  ktoré zabezpečuje Ministerstvo kultúry je tiež v omeškaní. 

 

Prepojenie s infraštruktúrnymi projektmi. Vo všetkých ostatných digitalizačných projektoch 

je spomínané prepojenie identifikované ako jedno z hlavných rizík. V súčasnosti nabiehajú 

infraštruktúrne projekty, definujú štandardy v akých majú digitalizačné projekty poskytovať 

spracované dáta do centrálneho dátového archívu na uskladnenie. Paradoxne, pre tento 

konkrétny projekt, vlastné omeškanie pri digitalizácii objektov SFU nebude spôsobovať 

spomínaný problém. Pri podpise zmluvy s dodávateľom už budú známe požiadavky 

infraštruktúrnych projektov a tie sa premietnu do zmluvy. 

 

Personálne kapacity na riadenie projektu sú v súčasnosti zabezpečené na dostatočnej 

úrovni. Problém je identifikovaný pri zabezpečovaní špecializovaných odborných kapacít ako 

sú retušéri, zvukári, pracovníci vykonávajúci digitalizáciu. Projektový tím identifikoval 

potrebu a špecifikácie jednotlivých pozícií. Projektový tím sa zameral aj na prieskum 

konkrétnych špecializovaných kapacít. Pri prieťahoch s verejných obstarávaním sa znižuje 

časový horizont na realizáciu týchto špecializovaných služieb. Konečný prijímateľ uvažuje 

dokonca o trojzmennej nepretržitej prevádzke, aby boli dosiahnuté merateľné indikátory 

a ciele projektu. Tým sa stáva ponuka práce pre tieto špecializované profesie z finančného 

a tiež  časového hľadiska nie veľmi zaujímavou, čo môže spôsobiť problém pri realizácii. Toto 

považujeme za vážne riziko. 

 

Udržateľnosť projektu nie je identifikovaná ako hlavné riziko, nakoľko pre pokračovanie 

digitalizácie bude prebiehať vlastnými kapacitami a dôležité bude zabezpečiť finančné zdroje 

na financovanie personálnych kapacít. Po ukončení projektu sa predpokladajú najväčšie 

náklady na údržbu zariadení, energie, a osobné náklady a to v celkovej výške 7,8 mil EUR 

počas obdobia piatich rokov. 
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Názov projektu: Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra 

Žiadateľ:           Národné osvetové centrum 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

23 072 112, dodatok č. 1 upravuje VZP a aktualizuje predmet 

podpory 

17 375 607,67 (ERDF) 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Vytvorenie integrovaného informačného systému pre dlhodobú 

archiváciu a sprístupnenie digitálneho kultúrneho obsahu -  

centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry, a teda systémovej 

softvérovej platformy nad digitalizačnými projektmi v jednotlivých 

segmentoch kultúrneho dedičstva. 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Obsahové a personálne zabezpečenie národných registrov 

(autorít, kultúrnych objektov a digitalizácie) 

 Vytvorenie národného registra autorských práv 

 Vytvorenie portálu rezortu kultúry 

 

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je systémová softvérová nadstavba nad 

digitalizačnými projektmi v jednotlivých segmentoch kultúrneho dedičstva, Národný register 

autorít, zabezpečujúci centrálne riadené slovníky, tezaury a autority, ďalej Národný register 

kultúrnych objektov, zabezpečujúci jednoznačnú, trvalú a globálnu identifikáciu kultúrnych 

diel. Národný register digitalizácie, zabezpečujúci ekvivalentnú identifikáciu digitálnych 

objektov ale aj zaznamenáva priebeh aktivít digitalizácie a Národný register autorských práv.  

Vytvára integrovaný informačný systém pre dlhodobú archiváciu a sprístupnenie digitálneho 

kultúrneho obsahu na jednom mieste tak, aby vznikol centrálny uzol celej digitalizácie pre 

správu a sprístupňovanie obsahu. Zároveň projekt predpokladá zabezpečenie obsahu 

potrebného pre národné registre v zodpovedajúcej kvalite a objeme.  

 

Aktivita č. 1 – vybudovanie centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry – v realizácii 

Aktivita č. 2 – personálne zabezpečenie obsahu národných registrov – v realizácii 

Aktivita č. 3 – vybudovanie centra pre autorské práva -  v realizácii 

Aktivita č. 4 – vybudovanie technickej infraštruktúry CAIR – v realizácii 

Aktivita č. 5 – integrácia CAIR – v realizácii 

Aktivita č. 6 – vybavenie bezpečnostného projektu – v realizácii 
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Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Centrálna 

aplikačná 

infraštruktúra a 

registratúra 

9 1 0 1 4 3 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (7 z 9 je ukončených), konečný prijímateľ 

využil na dodávku zariadenia HW existujúcu zmluvu s dodávateľom HW – VT Group. Berúc 

do úvahy súčasný stav jednotlivých aktivít projekt je v omeškaní. Plánované aktivity bude 

možné dosiahnuť v stanovených časových limitoch, pretože ostatné verejné obstarávania je 

možné nahradiť centrálnym verejným obstarávaním realizovaným zriaďovateľom 

(Ministerstvo kultúry SR)  

 

Projektový výstup: 

Prijímateľ uskutočnil realizáciu aktivity 4.1 - Dodávka komponentov technickej infraštruktúry 

- boli dodané objednané komponenty HW infraštruktúry, položky objednávky k pod-aktivite 

4.2 budú dodané podľa harmonogramu objednávky 

 

Finančné čerpanie: 

Uhradených bolo 4 579 997 Eur, z čoho bolo 3 449  180 Eur z ERDF, Plánované čerpanie za 

rok 2013  celkov vo výške 4 682 267 Eur, na rok 2014 – 7 751 745 Eur, na rok 2015 6 055 769 

Eur. Finančný plán je realistický. 

 

Riziká v projekte: 

Najvážnejšie riziko identifikované v projekte je dĺžka trvania verejného obstarávania. 

Obštrukcie v procese spôsobili zásadné meškanie jednej z hlavných aktivít. Pri obstarávaní 

komponentov HW a SW konečný prijímateľ využíva centrálne obstarávanie, ktoré 

zabezpečuje Ministerstvo kultúry. Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých aktivít meškanie 

hlavnej aktivity spôsobuje meškanie aj ostatných aktivít. 

 

Nadväznosť infraštruktúrnych projektov s digitalizačnými.  

CAIR má zabezpečiť prezentáciu zdigitalizovaných objektov jednotlivých inštitúcií. Na 

zabezpečenie tejto funkcie by bolo správne a vhodné, aby boli infraštruktúrne projekty 

z časového hľadiska prvé pri realizácii PO2. Vzhľadom na ich funkčnú previazanosť je 
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potrebné najprv zadefinovať štandardy, podľa ktorých sa bude s jednotlivými dátami 

manipulovať a posúvať medzi digitalizačnými projektmi, CDA a CAIR/HIS. 

 

Personálne riziko vzniká pri obsadzovaní jednotlivých pozícii. Problémom je obsadenie 

právnikov v centre autorských práv. 

 

Udržateľnosť projektu je závislá na zabezpečení financovania novovzniknutých miest zo 

štátneho rozpočtu. Nezanedbateľnou položkou je zabezpečenie prevádzky, špeciálnych 

služieb ako je údržba a podpora HW vybavenia a podpora a údržba dodaného SW riešení. 

Celkovo pre CAIR to znamená 14,3 mil EUR na obdobie  piatich rokov po ukončení projektu.  
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Názov projektu: Centrálny dátový archív 

Žiadateľ:           Univerzitná knižnica v Bratislave 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

33 184 470 

24 991 225  (ERDF) 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Cieľom projektu je vytvorenie hardvérovej a softvérovej 

infraštruktúry pre centrálne aplikačné systémy centrálneho dátového 

archívu, tzn. vytvorenie infraštruktúry dvoch dátových skladov  a ich 

prepojenie. 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie centrálneho dátového archívu (3 lokality) 

 Hardvérové a softvérové zabezpečenie vrátane zosieťovania 

 Servis systémov 

 

V rámci projektu sa vybuduje centrálny dátový archív, ktorý v zmysle medzinárodných 

bezpečnostných štandardov zabezpečí uloženie minimálne 3 najhodnotnejších kópií 

digitálnych objektov v 3 lokalitách, ktoré nesmú byť  od seba vzdialené bližšie ako 50 km.  

Lokality budú vybavené hardvérom a softvérom a navzájom zosieťované. Celý systém má 

zároveň zabezpečený servis. Kapacita dátových skladov je dostatočná aj pre uskladnenie 

zdigitalizovaných objektov v rámci fázy udržateľnosti. 

 

Aktivita č. 1 – Realizácia zázemia a vybudovanie non-IKT infraštruktúry- v realizácii 

Aktivita č. 2 – Realizácia technického riešenia IKT projektu CDA – lokalita A,B a C – v realizácii 

Aktivita č. 3 – Implementácia a pilotná prevádzka CDA – v realizácii 

 

Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Centrálny 

dátový 

archív 

11 4 0 0 1 6 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní,  jednotlivé projektové aktivity sa realizujú 

hlavne prostredníctvom zmluvy s dodávateľom HW – VT Group. Berúc do úvahy súčasný stav 

jednotlivých aktivít projekt je v súlade s časovým plánom. Vzhľadom na problémy s verejným 

obstarávaním stavby Klariská lokalita A,  plánované aktivity bude problematické dosiahnuť 

v stanovených časových limitoch. 
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Projektový výstup: 

V lokalite A sú problémy s VO na rekonštrukciu stavby Klariská,  predpoklad ukončenia 

stavby je marec 2014. 

 

Prijímateľ uskutočňuje priebežne dodávku a inštaláciu HW a SW a implementáciu 

technického riešenia v lokalite B - prebieha  konfigurácia IKT technológii v lokalite B (DC VaV 

Žilina), preberanie do majetku, priebežná dodávka pamäťových médií. 

Prebieha príprava prepravných scenárov medzi jednotlivými PFI. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo uhradených   21 545 387 Eur, z čoho  bolo 16 225 831 Eur z ERDF. 

Plánované čerpanie za rok 2013  celkov vo výške 10 261 147 Eur, na rok 2014 –  

1 352 658Eur. 

 

Riziká v projekte: 

Najvážnejšie riziko identifikované v projekte je dĺžka trvania verejného obstarávania. 

Obštrukcie v procese spôsobili zásadné meškanie jednej z hlavných aktivít. Pri obstarávaní 

komponentov HW a SW konečný prijímateľ využíva centrálne obstarávanie, ktoré 

zabezpečuje Ministerstvo kultúry. Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých aktivít meškanie 

hlavnej aktivity spôsobuje meškanie aj ostatných aktivít. 

 

Nadväznosť infraštruktúrneho projektu s digitalizačnými. Vzhľadom na funkčnú previazanosť 

projektu CDA s digitalizačnými projektmi spôsobuje meškanie projektu CDA problémy so 

zabezpečovaním uskladňovania zdigitalizovaných dát pre ostatné digitalizačné projekty, 

ktoré si uskladňovanie dát dočasne riešia vo vlastnej réžii.  

 

Personálne riziko pri obsadzovaní jednotlivých pozícii. V rámci projektu sa uvažovalo 

s vytvorením 12 dlhodobo udržateľných miest Univerzitnej knižnice v Bratislave. Problém 

nastal pri schvaľovaní navýšenia počtu miest pre UKB ako rozpočtovú organizáciu. Vzhľadom 

na túto skutočnosť sa konečný prijímateľ dostal do vážneho omeškania s náborom 

odborných pracovných pozícií. Vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie bude problém s 

udržateľnosťou týchto pozícií po realizácii projektu. Ide najmä o IKT špecialistov. 

 

Riziko pri aplikácii autorských práv. Novela autorského zákona je z pohľadu dlhodobého 

využitia výstupov projektu nevyhnutná. CDA síce iba poskytuje službu pre vkladateľov dát do 

projektu ale týka sa ich autorský zákon z pohľadu spracovania zdigitalizovaných dát a ich 

ďalšieho využívania. 
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Legislatívne riziká. Riziká vyplývajúce z potreby aktualizovať zákon o Knižničnom fonde, 

archívny zákon a zákon o povinných výtlačkoch, ktorý by mal riešiť v súčasnosti vznikajúci 

problém pri vytváraní nových diel už v digitálnej forme s uskladnením jednej digitálnej kópie 

kultúrneho objektu v CDA.  Za kľúčové považujeme legislatívne zabezpečenie celoštátnej 

pôsobnosti CDA. 

 

Udržateľnosť projektu je závislá na zabezpečení financovanie novovzniknutých miest zo 
štátneho rozpočtu. Nezanedbateľnou položkou je zabezpečenie prevádzky dátového centra 
očakávaný je nárast nákladov na obnovu a obmenu technológií z dôvodu fyzického 
opotrebenia a morálneho zastarania výpočtovej techniky a technologického vybavenia CDA, 
ktoré bolo obstarané počas realizácie projektu. 
Bez zabezpečenia finančných zdrojov projekt nebude dlhodobo udržateľný, pričom projekt 

predpokladá cca 41 mil EUR na jeho udržateľnosť počas piatich rokov,. 
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Názov projektu: Harmonizácia informačných systémov 

Žiadateľ:           Národné osvetové centrum 

Partner: Inštitúcie rezortu kultúry 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

7 061 410 

5 317 948 (ERDF) 

 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Projekt má za cieľ upraviť informačné systémy PFI tak, aby mohli 

spolu s centrálnymi systémami portálu kultúry a informačnými 

systémami digitalizačných pracovísk vytvoriť jeden integrovaný 

celorezortný informačný systém určený na uchovávanie, 

spracovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.  

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Dobudovanie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry vrátane ich 

integrácie 

 Vybudovanie lokálnych dátových skladov 

 Skúšobná prevádzka  

 

Projekt kompletizuje lokálnu infraštruktúru v rámci rezortu kultúry (vrátane vybudovania 

lokálnych dátových skladov), ktorých informačné systémy nie sú v súčasnosti na 

požadovanej úrovni. Samotná úprava informačných systémov PFI zahŕňa viacero úrovní 

integrácie, ktoré zaručia technickú, sémantickú a organizačnú inter-operabilitu. Je to úroveň 

evidencie a katalogizácie kultúrnych diel, úroveň ich konverzie do digitalizovanej podoby, 

dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu. Súčasťou projektu je aj 

zabezpečenie skúšobnej monitorovanej prevádzky riešenia za účelom prepojenia 

informačných systémov v rezorte kultúry s centrálnou aplikačnou infraštruktúrou.  

 

Aktivita č. 1 – Harmonizácia hardvérovej infraštruktúry- Aktivita sa realizuje čiastočne; 

úprava špecifikácií HW – identifikácia predimenzovania HW komponentov u partnerov 

projektu; 

Aktivita č. 2 – 2. Harmonizácia aplikačnej infraštruktúry – Aktivita sa realizuje čiastočne, NOC 

komunikuje s partnermi projektu za účelom špecifikácie ich IS; 

Aktivita č. 3 – Systémová integrácia – Aktivita sa realizuje čiastočne, 

Aktivita č. 4 - Bezpečnostný projekt - Aktivita sa realizuje čiastočne, 
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Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Harmonizácia 

informačných 

systémov 

12 5 1 5 0 1 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (1 z 12 ukončené, 5 verejných obstarávaní 

vyhlásených, 5 je v štádiu prípravy) projekt sa nachádza vo veľkom časovom omeškaní.  

Ministerstvo kultúry chystá nové verejné obstarávanie na HW a SW vybavenie. Zmluvu, 

ktorú malo Ministerstvo kultúry uzavretú na dodávku HW, už nie je možné využiť pre tento 

projekt. Plánované aktivity bude obtiažne dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

Prijímateľ realizuje iba čiastočne jednotlivé aktivity aj to väčšinou len prípravné práce, čím je 

ohrozené reálne ukončenie projektu.  

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo uhradených  1674 Eur, z čoho bolo 1 260 Eur z ERDF.  Plánované 

čerpanie za rok 2013  celkom vo výške 6 418 928  Eur, na rok 2014 – 638 835 Eur. 

 

Riziká v projekte: 

Verejné obstarávanie je identifikované ako najväčšie riziko v projekte. Ministerstvo kultúry, 

ktoré zabezpečuje centrálne verejné obstarávanie pre komponenty HW a SW infraštruktúry 

je v omeškaní, čo spôsobuje problém pri realizácii aktivity č. 1.  

 

Previazanosť a závislosť medzi jednotlivými projektmi. Infraštruktúrne projekty mali 

predchádzať v implementácii PO2 digitalizačným projektom. Momentálne prebiehajú 

rokovania s jednotlivými inštitúciami v záujme nastavenia konfigurácie HW za účelom  

zabezpečenia technickej, sémantickej a organizačnú interoperability.  

 

Personálne kapacity sú identifikované ako problém pri získavaní špecializovaných pozícií. 
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Názov projektu: Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

Žiadateľ:           Štátna vedecká knižnica v Prešove 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR  

1 913 406, dodatok č. 1 k zmluve o NFP aktualizuje položky rozpočtu 

1 440 986,41(ERDF) 

Hlavný cieľ: Vytvorenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, 

zastrešujúceho problematiku rómskej kultúry na Slovensku 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Zriadenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry 

 Analýza aktuálneho stavu 

 Mapovanie, zber, výskum a dokumentovanie prejavov rómskej kultúry 

 Sprístupňovanie a využívanie informácií o rómskej kultúre. 

 

V rámci projektu sa vybuduje odborné pracovisko, ktoré zastreší problematiku rómskej 

kultúry na Slovensku. Hlavnou náplňou dokumentačno-informačného centra bude zber a 

dokumentácia prejavov tradičnej rómskej kultúry a zabezpečenie ich zachovania v digitálnej 

podobe.  Projekt počíta zo zdigitalizovaním 106 kultúrnych objektov. 

Aktivita č. 1 – Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK - v realizácii (Ukončenie 

rekonštrukčných prác) 

Aktivita č. 2 – Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK – v realizácii 

Aktivita č. 3 – Pilotná prevádzka DICRK – v realizácii 

 

Stav verejných obstarávaní: 

NP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady 

na ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Dokumentačno –

informačné 

centrum rómskej 

kultúry 

15 2 1 1 0 11 

 

Vzhľadom na počet a stav verejných obstarávaní (11 z 15 je ukončených) a zohľadňujúc 

súčasný stav jednotlivých aktivít, môžeme skonštatovať, že projekt je v súlade s časovým 

plánom. Plánované aktivity bude možné dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

V marci 2013 bola ukončená hlavná časť aktivity č. 1  ukončenie rekonštrukčných prác. 

Pokračuje vybavenie interiéru. V rámci aktivity č. 2 sa realizovala dodávka HW vybavenia. 
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Bolo navštívených viacero lokalít, kde prebehli natáčania kamerami, nahrávania diktafónmi, 

či zber informácií o kultúrnych objektoch týkajúcich sa projektu.   

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia  bolo uhradených   43 599 Eur, z čoho bolo 32 834 Eur z ERDF. 

Plánované čerpanie za rok 2013  celkov vo výške 1 809 637 Eur. Finančný plán je realistický. 

 

Riziká projektu: 

Jedným z najdôležitejších problémov je identifikovaný zdĺhavý a komplikovaný proces 

verejného obstarávania. Niekoľkonásobná kontrola z úrovne RO, ministerstva kultúry pred 

vyhlásením verejného obstarávania ako aj po realizácii verejného obstarávania spôsobujú 

tiež predlžovanie procesu verejného obstarávania. S časovými posunmi pri realizácii 

verejného obstarávania súvisí riziko porušenia naviazanosti jednotlivých aktivít.   

Personálne riziko. Problémy sa vyskytujú pri získavaní technických zamestnancov a 

zamestnancov ekonomických a účtovných pozícií a to z dôvodu nedostatočného finančného 

ohodnotenia.  

 

Ďalším identifikovaných problémom je potreba aktualizácie autorského zákona, ktorý by 

jednoznačne definoval, ako by mali prijímatelia postupovať pri digitalizácii kultúrnych 

objektov a to najmä z hľadiska udržateľnosti dát. 

 

Previazanosť projektu  s infraštruktúrnymi CDA a CAIR, ktoré mali predchádzať 

implementácii  digitálnych projektov. Konečný prijímateľ musí riešiť dočasne uskladňovanie 

dát a nakúpiť HW.  

 

Udržateľnosť projektu je závislá na zabezpečení financovanie novovzniknutých miest zo 
štátneho rozpočtu. Nezanedbateľnou položkou je zabezpečenie prevádzky centra očakávaný 
je nárast nákladov na údržbu, prípadne obmenu technológií. V priebehu nasledujúcich 
piatich rokov udržateľnosti  počítame s finančnými nárokmi na udržateľnosť  
1, 48 mil. EUR.  
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Dopytovo orientované  projekty 

 

Názov projektu: Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK 

Žiadateľ:           Prešovský samosprávny kraj 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

1 424 903 Eur – bez vlastných zdrojov 

1 499 898 Eur – celkovo 

1129573,24 Eur- ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie zbierkového fondu PSK 

širokej verejnosti. Vybavenie digitalizačnej jednotky a samotná 

digitalizácia dedičstva PSK. Plánovaný počet zdigitalizovaných 

objektov 8 124 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vybudovanie digitalizačnej jednotky (príprava a čistenie 

zbierkových predmetov, digitalizačné stroje) 

 Digitalizácia zbierok PSK 

 

Aktivita č.1 –Digitalizácia kultúrneho dedičstva  

Aktivita č.2 –Vybavenie digitalizačnej jednotky  

Aktivita č.3 –riadenie a publicita – v realizácii, realizovanie verejných obstarávaní 

Aktivita č.4 –publicita a informovanosť-  v procese 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady 

na ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Najvýznamnejšie 

historické a kultúrne 

pamiatky v zbierkach 

PSK 

5 1 1 1 0 2 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 sú už pripravené 

všetky verejné obstarávania, projekt napreduje primerane. Za predpokladu, že nenastanú 

výrazné problémy počas verejných obstarávaní a vzhľadom na skutočnosť, že časť 

digitalizácie kultúrneho dedičstva sa realizuje externými kapacitami je reálne plánované 

aktivity dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Projektový výstup: 

Prijímateľ mal už ku koncu marca 2013 pripravené podklady pre verejné obstarávania. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 469 338 Eur, na rok 2014 – 

824 447 Eur a na rok 2015 – 206 111 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

 

Názov projektu: Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných 

pamäťových a fondových inštitúcií TTSK  

Žiadateľ:           Trnavský samosprávny kraj 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

1 487 925 Eur – bez vlastných zdrojov 

1 566 237 Eur – celkovo 

1179533,2 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie zbierkového fondu TTSK 

širokej verejnosti. Vybavenie digitalizačnej jednotky a samotná 

digitalizácia dedičstva TTSK. Plánovaný počet zdigitalizovaných 

objektov 10 419 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT 

vybavenia múzeí a galérií (príprava a čistenie zbierkových 

predmetov, digitalizačné stroje) 

 Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov (vrátane prípravy 

objektov) 

 

 

Aktivita č.1 –Vytvorenie digitalizačného pracoviska TTSK a modernizácia IKT vybavenia múzeí 

a galérií – nie je v realizácii, po realizácii verejného obstarávania externá firma vybaví 

digitalizačné pracovisko potrebnou technikou- plánovaný začiatok november 2013  

Aktivita č.2 –Vybavenie digitalizačnej jednotky - nie je v realizácii, po realizácii verejného 

obstarávania  externým dodávateľom - plánovaný začiatok november 2013  

Aktivita č.3 –riadenie a publicita – v realizácii, realizovanie internými pracovníkmi 

Aktivita č.4 –publicita a informovanosť-  po realizácii verejného obstarávania – plánovaný 

začiatok november 2013 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady 

na ex-ante 

kontrole 

na RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Digitalizácia 

kultúrneho dedičstva 

rezortných a 

mimorezortných 

pamäťových 

a fondových inštitúcií 

TTSK 

3 2 0 1 0 0 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 konečný 

prijímateľ pripravuje podklady pre všetky verejné obstarávania, projekt zatiaľ môžeme 

hodnotiť, že napreduje primerane. Projekt počítal realisticky s procesom verejných 

obstarávaní a plánovaný začiatok hlavných aktivít je na začiatok novembra 2013. Za 

predpokladu, že nenastanú výrazné problémy počas verejných obstarávaní a vzhľadom na 

skutočnosť, že časť digitalizácie kultúrneho dedičstva sa realizuje externými kapacitami je 

reálne plánované aktivity dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia konečný prijímateľ pripravil všetky verejné obstarávania. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 5 800 Eur, na rok 2014 – 

1 318 186 Eur a na rok 2015 – 232 750 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

 

Názov projektu: Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHU  

Žiadateľ:           Vojenský historický ústav 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

998 863 Eur, dodatok k zmluve o NFP (úprava rozpočtových položiek) 

752244,18 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívneho fondu VHU 

širokej verejnosti. Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 10 419 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Digitalizácia, elektronické uchovávanie a sprístupňovanie 

vybraných archívnych dokumentov a materiálov (vrátane prípravy 

objektov) 

 Plánovaná hodnota 6 500 zdigitalizovaných objektov 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

 

Aktivita č.1 –Digitalizácia, elektronické uchovávanie a sprístupňovanie vybraných archívnych 

dokumentov a materiálov (vrátane prípravy objektov) nie je v realizácii, prebieha príprava 

súťažných podkladov verejného obstarávania  

Aktivita č.2–riadenie a publicita – príprava súťažných podkladov  

Aktivita č. 3–publicita a informovanosť-  vyhlásené verejné obstarávanie 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitalizácia 

kultúrneho 

dedičstva VHU 

3 0 2 0 0 1 

 

Zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013, konečný prijímateľ má pripravené všetky 

verejné obstarávania a projekt napreduje primerane. Externá firma zabezpečí dodávku 

technológie, IKT techniku a samotnú digitalizáciu. V rámci jednej aktivity bude zabezpečená 

elektronická služba prostredníctvom ktorej budú zbierkové predmety prístupné verejnosti. 

Všetky hlavné procesy budú zabezpečené prostredníctvom jednej zmluvy. Za predpokladu, 

že nenastanú výrazné problémy počas verejných obstarávaní je reálne plánované aktivity 

dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia boli pripravené verejné obstarávania (1 verejné obstarávanie bolo 

ukončené a 2 sú pripravené na vyhlásenie, čomu predchádza prebiehajúca kontrola na RO). 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu  hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 967 266 Eur, na rok 2014 – 

16 356 Eur a na rok 2015 – 15 241 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Názov projektu: Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva  

Žiadateľ:           Úrad priemyselného vlastníctva 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

1 328 840 Eur, dodatok k zmluve o NFP (úprava spôsobu 

financovania)  1 000 749,77 Eur 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie zdigitalizovaného fondu 

ÚPV širokej verejnosti prostredníctvom on-line služby. Plánovaný 

počet zdigitalizovaných objektov 143 166; 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vytvorenie digitalizačného pracoviska a modernizácia IKT 

vybavenia múzeí a galérií (príprava a čistenie zbierkových 

predmetov, digitalizačné stroje) 

 Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov (vrátane prípravy 

objektov) 

 

Aktivita č.1 –Príprava priestorov a objektov na digitalizáciu–v realizácii, prebiehajú prípravné 

práce  v archíve, kde sa bude vykonávať samotná digitalizácia 

Aktivita č.2 –Digitalizácia, postprocessing, OCR a export dát - v realizácii,  

Aktivita č. 3 – Archivácia a zverejňovanie digitalizovaných objektov – v realizácii 

Aktivita č.4–riadenie a publicita – v realizácii, časť tímu je z interných zdrojov 

Aktivita č.5–publicita a informovanosť-  v realizácii 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Digitálny fond 

Úradu 

priemyselného 

vlastníctva 

14 7 3 0 0 4 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 konečný 

prijímateľ pripravuje všetky verejné obstarávania ( 4 z nich už boli ukončené, 3 sú na ex-ante 

kontrole na RO a 7 je v štádiu prípravy podkladov) môžeme skonštatovať, že zatiaľ projekt 

napreduje primerane. Projekt počíta s veľkým množstvom verejných obstarávaní, čo môže 

znamenať potenciálne problémy pri procese verejného obstarávania, nadväznosti 

jednotlivých aktivít na seba a môže spôsobiť zdržanie projektu a nedodržanie stanovených 

cieľov v stanovenom časovom limite.  
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia bolo pripravených 10 verejných obstarávaní a  4 boli ukončené. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 476 677 Eur, na rok 2014 – 

679 884 Eur a na rok 2015 – 172 213 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

Finančný predpoklad vzhľadom na stav verejných obstarávaní nie je realistický. 

 

 

Názov projektu: Digitálny archív Matice slovenskej 

Žiadateľ:           Matica slovenská 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

3 862 053 Eur – bez vlastných zdrojov 

4 065 319 Eur - celkovo 

3061592,39 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie vybraných fondov 

Matice slovenskej širokej verejnosti. 

Vybudovanie digitalizačného pracoviska 

Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 419 434 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Príprava objektov, pracovísk a personálu na digitalizáciu 

 Digitalizácia a post-processing 

 Archivácia a publikácia 

 Vytvorenie digitalizačného pracoviska  

 

Aktivita č.1 –Príprava objektov, pracovísk a personálu na digitalizáciu 

– v realizácii, prebiehajú verejné obstarávania 

Aktivita č.2 –Digitalizácia, postprocessing, - v realizácii, prebieha verejné obstarávanie 

Aktivita č. 3 – Archivácia a publikovanie – v realizácii, príprava podkladov na verejné 

obstarávanie 

Aktivita č. 4 –Vytvorenie digitalizačného pracoviska -  v realizácii, príprava podkladov na 

verejné obstarávanie 

Aktivita č.5–riadenie a publicita – v realizácii, verejné obstarávanie 

Aktivita č.6–publicita a informovanosť-  v realizácii 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálny 

archív Matice 

slovenskej 

20 6 1 3 1 9 

 

Zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013, konečný prijímateľ pripravil väčšinu 

verejných obstarávaní (9 z 20 bolo ukončených, 1 je pred podpisom zmluvy, 3 verejné 

obstarávania sú vyhlásené, 1 na ex-ante kontrole na RO a 6 je v štádiu prípravy podkladov). 

Projekt počíta s veľkým množstvom verejných obstarávaní, čo môže znamenať potenciálne 

problémy pri procese verejného obstarávania a následne problém v nadväznosti 

jednotlivých aktivít na seba, čo môže spôsobiť zdržanie projektu a nedodržanie stanovených 

cieľov s stanovenom časovom limite.  

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia bolo ukončených 9 verejných obstarávaní, ďalších 7 je pripravených. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 2 490 Eur, na rok 2014 – 

3 530 456 Eur a na rok 2015 – 106 401 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

 

Názov projektu: Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu SR 

Žiadateľ:           Kancelária Ústavného súdu 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

999 912 Eur– celkovo 

753034,1 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 

poznatkov digitálneho obsahu KÚS SK  

Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 13 281 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Príprava objektov, pracovísk a personálu na digitalizáciu 

 Digitalizácia a post-processing 

 Archivácia a publikácia 

 Vytvorenie digitalizačného pracoviska  

 

Aktivita č.1 –Vytvorenie a vybavenie pracoviska pre digitalizáciu objektov – v realizácii, 

prebieha príprava  a zabezpečenie priestorov na digitalizáciu 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Aktivita č.2 –Príprava, digitálna konverzia a postprocessing, - nie je v realizácii 

Aktivita č.3–riadenie a publicita – v realizácii, verejné obstarávanie 

Aktivita č.4–publicita a informovanosť-  v realizácii 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitálny 

archív Matice 

slovenskej 

5 2 1 1 0 1 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 sú pripravené 

všetky verejné obstarávania (1 vyhlásené, 1 ukončené, 2 verejné obstarávania sú v štádiu 

prípravy podkladov, 1 je na kontrole na RO). Na základe týchto informácií môžeme 

konštatovať, že projekt napreduje primerane. 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia 2013 boli pripravené 3 verejné obstarávania. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia  bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 301 789 Eur, na rok 2014 – 

685 068 Eur a na rok 2015 – 13 046 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

 

 

Názov projektu: Digitalizácia archívu TASR 

Žiadateľ:           Tlačová agentúra SR 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

3 921 556 Eur – bez vlastných zdrojov 

4 127 957Eur - celkovo 

3108764,93 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia 

poznatkov digitálneho obsahu TASR 

Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 903 333 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Príprava objektov, pracovísk a personálu na digitalizáciu 

 Digitalizácia a post-processing 

 Archivácia a publikácia 

 Vytvorenie digitalizačného pracoviska  
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Aktivita č.1 –Vytvorenie a vybavenie pracoviska pre digitalizáciu objektov – v realizácii, 

prebieha príprava  a zabezpečenie priestorov na digitalizáciu 

Aktivita č.2 –Príprava, digitálna konverzia a  postprocessing, - nie je v realizácii 

Aktivita č.3–riadenie a publicita – v realizácii, verejné obstarávanie 

Aktivita č.4–publicita a informovanosť-  v realizácii 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady na 

ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola pred 

podpisom 

zmluvy na RO 

Ukončené 

Digitalizácia 

archívu TASR 

8 2 4 1 0 1 

 

Zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 konečný prijímateľ pracuje na príprave 

všetkých verejných obstarávaní. Projekt počíta s 8  verejnými obstarávaniami,  projekt 

napreduje primerane. 

 

Projektový výstup: 

Ku dňu hodnotenia konečný prijímateľ ukončil jedno verejné obstarávanie, 6 je v procese 

prípravy a 1 verejné obstarávanie je vyhlásené. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 2 440 000 Eur, na rok 2014 

– 1 560 000 Eur a na rok 2015 – 123 957 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Názov projektu: Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach 

múzeí NSK 

Žiadateľ:           Nitriansky samosprávny kraj 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

941 547 Eur – bez vlastných zdrojov 

991 102 Eur – celkovo 

Dodatok č.1 k zmluve o NFP – aktualizuje rozpočet projektu 

746 399,05 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie zbierkového fondu NSK 

širokej verejnosti. Vybavenie digitalizačnej jednotky a samotná 

digitalizácia dedičstva NSK. Plánovaný počet zdigitalizovaných 

objektov 8 424 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vytvorenie digitalizačnej jednotky  

 Digitalizácia zbierok NSK (v rátane prípravy objektov) 

 

Aktivita č.1 –Vytvorenie digitalizačnej jednotky NSK –  v realizácii, prebiehajú verejného 

obstarávania IKT a interiérového vybavenia 

Aktivita č.2 –Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov - nie je v realizácii, príprava 

verejného obstarávania 

Aktivita č.3 –riadenie a publicita – v realizácii 

Aktivita č.4 –publicita a informovanosť-  v procese 

 

Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady 

na ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Najvýznamnejšie 

historické a kultúrne 

pamiatky v zbierkach 

PSK 

5 1 1 1 0 2 

 

Zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 zatiaľ má ukončené 2 verejné obstarávania, 

všetky ostatné sú v štádiu vyhlásenia, kontroly na RO a v príprave podkladov. Na základe 

tejto skutočnosti môžeme konštatovať, že projekt napreduje primerane. Za predpokladu, že 

nenastanú výrazné problémy počas verejných obstarávaní je reálne plánované aktivity 

dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 
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Projektový výstup: 

V marci 2013 konečný prijímateľ ukončil 2 verejné obstarávania.  

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 260 033 Eur, na rok 2014 – 

584 856 Eur a na rok 2015 – 146 213 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 

 

 

Názov projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, 

vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupnenie digitálneho 

obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR 

Žiadateľ:           Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Celkový rozpočet 

projektu v EUR: 

2 671 586 Eur– celkovo 

2011971,76 Eur - ERDF 

Hlavný cieľ 

projektu: 

Digitalizácia textových dokumentov a ich grafických prílohvrátane 

audiovizuálneho fondu uchovávanie a sprístupňovanie zbierkového 

fondu ÚGK SR širokej verejnosti. Modernizácia a dobudovanie 

infraštruktúry SGÚDŠ. Plánovaný počet zdigitalizovaných objektov 

42 000. 

Hlavné aktivity 

projektu: 

 Vytvorenie digitalizačnej jednotky  

 Digitalizácia Geofondu a ÚGK 

 

Aktivita č.1 –Systematická digitalizácia objektov a ochrana digitálneho obsahu Geofondu 

a Ústrednej geologickej  knižnice –  v realizácii, prebieha príprava verejného obstarávania – 

plánovaný začiatok na september 2013 

Aktivita č.2 –Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov - nie je v realizácii, príprava 

verejného obstarávania 

Aktivita č.3 –riadenie a publicita – v realizácii, príprava podkladov na verejné obstarávanie 

Aktivita č.4 –publicita a informovanosť-  v procese, príprava podkladov na verejné 

obstarávanie, realizácia 1 obstarávania 
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Stav verejných obstarávaní: 

DP Počet 

plánovaných 

VO 

Príprava 

podkladov 

Podklady 

na ex-ante 

kontrole na 

RO 

Počet 

vyhlásených 

VO 

Kontrola 

pred 

podpisom 

zmluvy na 

RO 

Ukončené 

Najvýznamnejšie 

historické a kultúrne 

pamiatky v zbierkach 

PSK 

5 0 0 3 0 2 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o NFP bola podpísaná vo februári 2013 sú už pripravené 

všetky verejné obstarávania, 3 vyhlásené a 2 ukončené, projekt napreduje primerane. Je 

reálne plánované aktivity dosiahnuť v stanovených časových limitoch. 

 

Projektový výstup: 

Ku koncu marca 2013 boli pripravené a zrealizované  2 verejné obstarávania. 

 

Finančné čerpanie: 

Ku dňu hodnotenia bolo finančné čerpanie za projekt 0 Eur. 

Predpokladané čerpanie v rámci roka 2013  je v celkovej hodnote 1 205 300 Eur, na rok 2014 

– 1 390 000 Eur a na rok 2015 – 60 000 Eur. (zdroj mesačné správy projektu) 
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2.2. Záverečné hodnotenie projektových výstupov vrátane predikcie ich naplnenia 

Je podrobne popísané v kapitole 2.1 

 

 

2.3. Analýza predpokladaného cieľového stavu jednotlivých projektov 

 Je podrobne popísané v kapitole 2.1 

 

Akčný plán čerpania OPIS 

 

Názov projektu 

Celková 

alokácia v Eur 

Alokácia ERDF 

v Eur 

Čerpanie 

ERDF 

Digitálna knižnica a digitálny archív 49 572 034 37 332 699 3 897 911 

Digitálna galéria 15 383 513 11 640 687   1 523 399 

Digitálny pamiatkový fond 10 273 680 7 737 108 547 223 

Digitálne múzeum 27 576 538 20 767 891 2 451 389 

Dokumentačno-informačné centrum 

rómskej kultúry 1 913 406 1 440 986 32 834 

Centrálna aplikačná infraštruktúra a 

registratúra 23 072 112 17 375 608 3 449180 

Digitálna audiovízia 24 089 940 18 142 134 303 026 

Centrálny dátový archív 33 184 470 24 991 225 16 225 831 

Harmonizácia informačných systémov           7 061 410  5 371 948 1 260 
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2.4. Záverečné hodnotenie merateľných ukazovateľov a parametrov úspešnosti, 

projektov v zmysle schválenej metodiky hodnotenia (porovnanie projektov 

podľa úspešnosti a analýza dôvodov úspešnosti, príklady dobrej praxe,  analýza 

trvalej udržateľnosti výsledkov projektov s návrhom riešení) 

 

 
Tabuľka: Merateľné ukazovatele PO2  

 

Cieľ: 

Skvalitnenie systémov 

získavania, spracovania, 

ochrany a využitia 

poznatkov a digitálneho 

obsahu, modernizácia a 

dobudovanie 

infraštruktúry 

pamäťových a fondových 

inštitúcií na národnej 

úrovni 

Typ Jednotka 

Východisko Cieľ zdroj 

SR 

2013 

 

Názov ukazovateľa rok hodnota 
hodnota 

Podiel zverejneného 

zdigitalizovaného obsahu PFI z 

celkového digitalizovaného  obsahu 

PFI 

výsledok % 2006 0 

30 MK SR 

Počet on-line dostupných služieb 

v kultúre 

výstup počet 2006 0 
5 MK SR 

Počet zdigitalizovaných objektov 

(obrazy, textové dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne záznamy, 

3D objekty) 

výstup Počet 

v tis. 
2007 142,3 3 090,15 MK SR, ITMS 

Počet projektov core počet 2006 0 16 

 
MF SR, ITMS 

Počet vytvorených pracovných miest 
výsledok/core 

počet 2006 0 173 

 
MF SR, ITMS 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 
výsledok/core 

počet 2006 0 83 

 
MF SR, ITMS 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených ženami 
výsledok/core 

počet 2006 0 90 

 
MF SR, ITMS 

Podiel používateľov elektronických 

služieb v kultúre na celkovom počte 

internetovej populácie 

výsledok 

% 2006 0 

- MF SR, ITMS 

Počet vytvorených špecializovaných 

digitalizačných pracovísk 

výstup Počet 2006 0 
5 MF SR, ITMS 

 

Upravený plán indikátorov na úrovni prioritnej osi. Zdroj OPIS verzia 4 
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Priebežné hodnotenie plnenia ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 

 

Cieľ: 

Skvalitnenie systémov 

získavania, spracovania, 

ochrany a využitia 

poznatkov a digitálneho 

obsahu, modernizácia a 

dobudovanie 

infraštruktúry 

pamäťových a fondových 

inštitúcií na národnej 

úrovni 

Typ Jednotka 

Východisko Priebežná hodnota 

SR 

Máj 2013 

Názov ukazovateľa rok hodnota hodnota 

Podiel zverejneného 

zdigitalizovaného obsahu PFI z 

celkového digitalizovaného  obsahu 

PFI 

výsledok % 2006 0 

0 

Počet on-line dostupných služieb 

v kultúre 

výstup počet 2006 0 
0 

Počet zdigitalizovaných objektov 

(obrazy, textové dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne záznamy, 

3D objekty) 

výstup Počet 

v tis. 
2007 142,3  

Počet projektov core počet 2006 0 18 

 

Počet vytvorených pracovných miest 
výsledok/core 

počet 2006 0 159 

 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 
výsledok/core 

počet 2006 0 87 

 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených ženami 
výsledok/core 

počet 2006 0 72 

 

Podiel používateľov elektronických 

služieb v kultúre na celkovom počte 

internetovej populácie 

výsledok 

% 2006 0 

- 

Počet vytvorených špecializovaných 

digitalizačných pracovísk 

výstup Počet 2006 0 
1 
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Hodnotenie stavu plnenia kvantifikovaných cieľov jednotlivými projektmi 

PO 2  
 
Plánované a priebežné hodnoty  indikátorov pre každý projekt 

 

Digitálna knižnica a digitálny archív 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb.  

honota 

Prieb. Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky 

zhodnotených objektov  

počet 0 2011 1 2015 0 0 

Počet vytvorených 

špecializovaných 

pracovísk 

počet 0 2011 1 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, 

textové dokumenty, 

zvukové záznamy, 

audiovizuálne záznamy, 

3D objekty) 

počet 0 2011 2 800 000 2015 222 048 7,9 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2015 78 2020 77 98,7 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2015 31 2020 36 116 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2015 47 2020 41 87 

 

 

Digitálna galéria 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

objektov  

počet 0 2010 1 2015 0 0 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2010 4 2015 4 100 

Počet objektov, v ktorých je 

prostredníctvom realizácie 

projektu podporený rozvoj 

informačnej spoločnosti 

počet 0 2010 18 2015 3 16,66 
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Počet vytvorených 

špecializovaných pracovísk 

počet 0 2010 1 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2010 110 000 2015 15 500 14,09 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2010 12 2020 12 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2010 6 2020 7 116 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2010 6 2020 5 83,33 

 

 

Digitálne múzeum 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených 

špecializovaných pracovísk 

počet 0 2010 1 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové záznamy, 

audiovizuálne záznamy, 3D 

objekty) 

počet 0 2010 183 000 2015 24 032 13,13 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2010 36 2020 26 72,22 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

mužmi 

počet 0 2010 19 2020 16 84,21 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

ženami 

počet 0 2010 17 2020 10 58,82 
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Digitálny pamiatkový fond 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených 

špecializovaných pracovísk 

počet 0 2010 1 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2010 2 000 2015 137 6,85 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2010 6 2020 5 83,33 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2010 6 2020 3 50 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2010 0 2020 2 NA 

 

 

Digitálna audiovízia 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených 

špecializovaných pracovísk 

počet 0 2010 2 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2010 58 700 2015 25 689  43,76 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2010 18 2020 5 27,77 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2010 6 2020 2 33,33 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2010 12 2020 1 8,33 
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Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených 

čiastkových databáz 

informačného systému  

počet 0 2012 1 2015 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb 

dostupných on-line 

počet 0 2012 5 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2012 1 030 050 2015 0 0 

Počet vytvorených centier 

zabezpečujúcich komplexnú 

podporu riadenia práv 

duševného vlastníctva 

v danej inštitúcii 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet používateľov nových, 

alebo inovovaných služieb 

počet 0 2015 500 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

stránku 

počet 0 2015 100 00 2020 0 0 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2015 9 2020 5 55,55 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2015 5 2020 5 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2015 4 2020 0 0 

 

 

 

Centrálny dátový archív 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

objektov  

počet 0 2011 1 2013 0 0 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2011 3 2014 0 0 

Počet vypracovaných štúdií, 

analýz, strategických 

dokumentov ... 

počet 0 2011 1 2014 0 0 
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D
o

p
ad

 
Počet inštitúcií zapojených 

do vytvorených centier 

počet 0 2011 6 2019 0 0 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2011 12 2019 12 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2011 6 2019 6 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2011 6 2019 6 100 

 

Harmonizácia informačných systémov 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

objektov  

počet 0 2012 5 2014 0 0 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2012 5 2014 0 0 

D
o

p
ad

 

        

Počet inštitúcií zapojených 

do vytvorených centier 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2012 3 2019 0 0 

 

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východisk. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

objektov  

počet 0 2010 1 2013 1 100 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2010 106 2013 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb on-

line 

počet 0 2010 1 2013 0 0 

D
o

p
ad

 Počet obcí s osídlením MRK, 

ktoré využijú výsledky 

projektu 

počet 0 2010 20 2018 0 0 
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Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2010 8 2018 0 8 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2010 4 2018 0 4 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2010 4 2018 0 4 

 

 

Merateľné ukazovatele pre dopytovo orientované  projekty 

 

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánova

ná 

hodnota 

Rok Prieb.h

odnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2012 8 124 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2012 2500 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2012 0 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2012 20 000 2020 0 0 
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Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb.h

odnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2012 10 419 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2012 3 126 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2012 0 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2012 25 000 2020 0 0 

 

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnot

a 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2013 6500 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2013 2000 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2013 18 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

mužmi 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

počet 0 2013 0 2020 0 0 
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ženami 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2013 14 000 2020 0 0 

 

 

Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb.ho

dnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2013 24 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 51 568 2013 143 166 2015 51 568 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 3 2013 4 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2013 18 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

mužmi 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

ženami 

počet 0 2013 0 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 165 000 2013 200 000 2020 165 000 0 

 

Digitálny archív Matice Slovenskej 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v 

% 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2012 43 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové záznamy, 

audiovizuálne záznamy, 3D 

objekty) 

počet 0 2012 419 434 2015 0 0 
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Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2012 327 440 2015 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb on-line 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

mužmi 

počet 0 2012 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest obsadených 

ženami 

počet 0 2012 0 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2012 12 600 2020 0 0 

 

 

Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu SR 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v % 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2013 13 281 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2013 3 985 2015 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb on-

line 

počet 0 2013 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2013 0 2020 0 0 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet prístupov na 

oficiálnu webovú stránku 

počet 165 000 2013 200 000 2020 165 000 0 
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Digitalizácia archívu TA SR 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v % 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet nových a/alebo 

technicky zhodnotených 

zariadení 

počet 0 2012 2 2015 0 0 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2012 903 333 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2012 1 382 580 2015 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb pre 

postihnuté osoby a ďalšie 

znevýhodnené skupiny 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

Počet zavedených 

elektronických služieb on-

line 

počet 0 2012 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2012 3 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2012 2 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2013 1 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2013 1 000 000 2020 0 0 

 

 

 

Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v % 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2013 8 424 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2013 2 600 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2013 1 2015 0 0 
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D
o

p
ad

 
Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2013 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2012 0 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2012 20 000 2020 0 0 

 

 

 

Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva 

a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice SR 

Typ Názov indikátora Merná 

jednotka 

Východ. 

hodnota 

Rok Plánovaná 

hodnota 

Rok Prieb. 

hodnota 

Prieb. 

Hod v % 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet zdigitalizovaných 

objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové 

záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty) 

počet 0 2013 42 000 2015 0 0 

Počet zverejnených 

digitálnych objektov 

počet 0 2013 42 000 2015 0 0 

Počet elektronických služieb 

on-line 

počet 0 2013 1 2015 0 0 

D
o

p
ad

 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

počet 0 2015 3 2020 1 33,33 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených mužmi 

počet 0 2015 1 2020 1 100 

Počet novovytvorených 

pracovných miest 

obsadených ženami 

počet 0 2015 2 2020 0 0 

Počet prístupov na oficiálnu 

webovú stránku 

počet 0 2015 1 000 2020 0 0 
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Porovnanie projektov podľa úspešnosti a analýza dôvodov úspešnosti 

Analýza trvalej udržateľnosti výsledkov projektov s návrhom riešení 

 

S cieľom vytvoriť vhodnú bázu na porovnávanie projektov podľa úspešnosti rozdelíme 

projekty na digitalizačné, infraštruktúrne a dopytové. Z digitalizačných projektov sú najďalej 

projekty Digitálnej galérie, Digitálneho múzea, ktoré ku dňu hodnotenia zdigitalizovali  

cca 14 % z cieľového stavu Digitálna knižnica zdigitalizovala 7,6 % z celkového cieľového 

merateľného ukazovateľa počtu zdigitalizovaných objektov. Úspešnosť projektov je ťažké 

porovnávať. Jednotlivé aktivity sú jedinečné a súčasne rozdielne svojou technickou 

a  technologickou náročnosťou, ale aj stavebnou aktivitou (budovanie digitalizačných 

centier, špecializovaných centier). 

 

Napríklad v projekte Digitálnej knižnice a digitálneho archívu jednu z dôležitých a finančne 

náročných položiek tvorí deacidifikačné centrum. To znamená, že nie je vhodné porovnávať 

projekt, ktorého technologické procesy sú časovo náročnejšie s projektom, v rámci ktorého 

sa síce upravujú objekty pred samotnou digitalizáciou ale nie je potrebné pre tieto aktivity 

budovať samostatné centrum. Koneční prijímatelia tiež rôznym spôsobom definovali 

predmet jednotlivých obstarávaní. Niektorí zvolili väčší počet verejných obstarávaní, rozdelili 

ich podľa jednotlivých predmetov obstarávania, čo mohlo spôsobiť omeškanie 

implementácie jednotlivých aktivít.   

 

Vhodným spôsobom bola využitá rámcová zmluva, ktorú obstaralo Ministerstvo kultúry SR. 

Jednotliví koneční prijímatelia prostredníctvom spomínanej rámcovej zmluvy obstarávali 

najmä hardware a rôzne digitalizačné zariadenia. Centrálne obstarávanie zabezpečené 

Ministerstvom kultúry s využitím rámcovej zmluvy pre konečných prijímateľov je vhodný 

spôsob ako urýchliť implementáciu projektov. Pri infraštruktúrnych projektoch je výhodné 

centrálne obstarávať hardware a nákup prevádzkových strojov alebo digitalizačných strojov, 

čo je hlavnou aktivitou projektu. Z pohľadu implementácie je to časovo menej náročné 

a teda aj implementácia tejto časti projektu je rýchlejšia. Naopak vývoj služieb 

a implementácia IKT infraštruktúry je časovo náročnejšia. 

 

Niektorí koneční prijímatelia na realizáciu digitalizácie využívajú aj externé služby. Dôvodom 

na využívanie externých služieb bola potreba digitalizovať také kultúrne objekty, ktoré sú 

významné pre inštitúciu z pohľadu digitalizácie, uchovania ich digitálneho obsahu 

a následného sprístupnenia. Koneční prijímatelia v rámci projektu sa zamerali na budovanie 

takých digitalizačných centier, pre ktoré je zabezpečená aj udržateľnosť. Takto definované 

projekty sú udržateľné. 

Táto skutočnosť pomôže k dosiahnutiu stanovených cieľov. 
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Úspešnosť projektov závisí aj od stupňa prípravy projektu – z pohľadu jeho riadenia, 

dostatočných ľudských zdrojov ale aj časového plánovania. Keď má v  čase predkladania 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok konečný prijímateľ pripravené podklady 

k verejnému obstarávaniu je v obrovskej výhode. Napriek tomu však celý proces V.O. od 

jeho začiatku až po schvaľovací proces na sprostredkovateľskom orgáne ako aj riadiacom 

orgáne, trvá príliš dlho. 

Dobre pripravené projekty je možné vidieť práve pri dopytovo-orientovaných projektoch. 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevok boli podpísané vo februári 2013 

a následne mali mnohí prijímatelia pripravené podklady pre verejné obstarávanie a niektoré 

verejné obstarávania boli zverejnené a/alebo ukončené. 

 

Udržateľnosť jednotlivých projektov môže byť zabezpečená tak, že bude zabezpečené 

financovanie personálnych kapacít vykonávajúcich ochranu, obnovu – reštaurovanie 

a digitalizáciu kultúrnych objektov. Pre udržateľnosť projektov je potrebné riešiť úpravu 

systemizácie novovzniknutých miest, aby bolo zabezpečené financovanie prostredníctvom 

štátneho rozpočtu. Problémom je aj finančné ohodnotenie jednotlivých pozícií (IKT 

pracovníkov, pracovníkov zabezpečujúcich post-processing, reštaurátorov) tak, aby boli 

aspoň čiastočne konkurencie schopné súkromnému sektoru. V rámci existujúceho systému 

ohodnotenia pracovníkov verejnej správy, možnosť prideliť osobný plat. Potom budú 

novovytvorené miesta udržateľné. Inštitúcia bude môcť pokračovať v nabehnutom trende 

digitalizácie a budú môcť splniť digitalizačné plány. Môžeme skonštatovať, že jednotlivé 

inštitúcie majú premyslené a pripravené digitalizačné plány aj pre fázu udržateľnosti. 

V knižničnom sektore je potenciál pokračovať v digitalizácii ďalších 2,5 miliona kultúrnych 

objektov, v múzejnom sektore plánuje SNM pokračovať s digitalizáciou 3-4 000 zbierok 

ročne, pamiatkový fond plánuje postupne digitalizovať podľa stanovenej kategórie 

dôležitosti. 

 

Udržateľnosť jednotlivých projektov je finančne náročná aj na zabezpečenie prevádzky 

(energie) a obnovu zariadení. IKT technológie budú časom zastarávať a preto bude 

nevyhnutné počítať aj s ich postupnou obnovou, tak aby sme mohli udržiavať trend 

v procese digitalizácie a prezentácie výsledkov kultúrneho dedičstva. Ďalším aspektom 

udržateľnosti projektov je aktualizácia zdigitalizovaného obsahu jednotlivých objektov a ich 

konvertovanie do aktuálnej podoby na základe požiadaviek doby t.j. po skončení fázy 

udržateľnosti projektu o 5 rokov a potom aj po skončení realizácie projektu.   

Koneční prijímatelia sú väčšinou rozpočtové organizácie pri národných projektoch a 

rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet. V predložených  

žiadostiach o nenávratný finančný príspevok sa spoliehali na financovanie fázy udržateľnosti 

na financovanie vyššie uvedených nákladov zo štátneho rozpočtu.  
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3 HODNOTENIE STAVU IMPLEMENTÁCIE NA ÚROVNI SKUPÍN PROJEKTOV 

A PRIORITNEJ OSI 

3.1. Vecná implementácia prioritnej osi a opatrení z pohľadu dosahovania cieľov 

a minimalizácie rizík 

 

Záverečná správa nadväzuje na Úvodnú a Priebežnú správu. Úvodná správa definovala 

presnú metodiku hodnotenia, rozpracovala evaluačné otázky na základe Plánu hodnotení 

OPIS a zadefinovala štruktúru výstupov hodnotenia. 

 

Záverečná správa hodnotí celý vývoj v rámci OPIS PO2 od schválenia OPIS verzia č. 1 z 17. 9. 

2007 až do mája 2013. Záverečná správa hodnotí PO2 v neukončenom stave. 

 

Správa hodnotí riadenie OPIS-u na strategickej úrovni a identifikuje doteraz získané 

skúsenosti. Nakoniec správa hodnotí jednotlivé projekty a to najmä z pohľadu  evaluačných 

kritérií – relevancia, efektívnosť,  účinnosť/hospodárnosť, trvalá udržateľnosť, časový 

harmonogram, integrácia s inými projektmi a zabezpečenie legislatívneho prostredia.   

Keďže Operačný program v čase schvaľovania nepopisoval konkrétnu predstavu o vhodnom 

spôsobe implementácie, bolo navrhnuté a schválené, že implementácii samotných projektov 

budú predchádzať štúdie realizovateľnosti. 

 

Realizácia  prioritnej osi 2 začala vypracovaním Štúdie uskutočniteľnosti. Je zrejmé, že 

prioritná os nebola dostatočne pripravená na priamu implementáciu. Vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti trvalo od novembra 2008 do januára 2010.  

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane realizácie procesu verejného obstarávania na dodávateľa 

štúdie uskutočniteľnosti zobrala z implementácie PO2 necelé dva roky, čo samo o sebe 

trvalo relatívne dlho, a o to bola skrátená implementácia na úrovni projektov. Pre prípravu 

výziev a písomných vyzvaní, predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

a samotnú implementáciu ostávalo necelých 6 rokov do konca roku 2015. Pri tak objemných 

a komplexných projektoch ako sú národné projekty je obdobie implementácie šiestich rokov 

veľmi ambiciózne, avšak realistické. 

Revízia č. 1 OPIS bola hlavne zameraná na aktualizáciu zoznamu národných projektov 

a presun finančných prostriedkov medzi opatreniami 1.1 a 1.2 vo výške 150 000 000 Eur. Na 

základe záverov štúdie uskutočniteľnosti Ministerstvo kultúry SR požiadalo v rámci tejto 
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revízie o aktualizáciu počtu vytvorených pracovných miest z pôvodných 235 na 192. Táto 

požiadavka bola schválená v rámci revízie a verzie 2 OPIS,  dňa 17.11. 2010.  

V júli 2010 nastala zmena vládnej garnitúry. Ministerstvo kultúry v druhej polovici roku 2010 

prehodnocovalo aktuálny stav prípravy realizácie projektov v rámci PO2 a stratégiu 

zamerania sa na digitalizáciu jednotlivých zbierkových predmetov so zreteľom na hodnotné 

zbierky kultúrneho dedičstva nachádzajúce sa v bratislavskom kraji a optimalizáciu počtu 

projektov s ohľadom na spôsob implementácie.  

V marci 2011 vláda svojim uznesením č. 192  schválila revíziu národnej stratégie Ministerstva 

kultúry SR, ktorým stanovila predpoklad aktualizácie Operačného programu Informatizácie 

spoločnosti. Európska komisia svojim rozhodnutím zo dňa 16. 5. 2011 schváli revíziu č. 2 

a verziu Operačného programu Informatizácie spoločnosti č. 3. 

Vláda SR uznesením č. 191 z 16. 5 2012 schválila materiál ,,Návrh relaokácie finančných 

prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca  

na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí 

a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov". Následne bola schválená  verzia č. 4  

Operačného programu Informatizácie spoločnosti, kde boli pre OPIS znížené finančné 

prostriedky  o 170 000 000 Eur. 

Konkrétne pre Prioritnú os 2 (PO2) „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 

národnej infraštruktúry“ to znamenalo realokáciu vo výške 20 000 000,00 EUR (za zdroje EÚ 

a ŠR), čo predstavuje 10,39% z alokácie PO2. 

 

Už len samotný počet verzií Operačného programu - 4 a revízia národnej stratégie 

Ministerstva kultúry v priebehu 5 rokov ukazujú na nie dostatočnú pripravenosť rezortu na 

implementáciu takej veľkej finančnej alokácie. Nemôžeme nespomenúť, že v priebehu 

týchto 5 rokov sa zmenila vláda 2-krát,  následne prebiehali zmeny vo vedeni rezortov, často 

aj zmeny vo vedení potenciálnych konečných prijímateľov. Zmeny sa týkali riadiacich pozícií, 

čo znamenalo tiež  určité časové zdržanie, kým sa aktuálne oboznámili so stavom projektov. 

 

Štúdia ukutočniteľnosti bola realizovaná hlavne zo strany dodávateľa za úzkej spolupráci 

s Ministerstvom kultúry. V priebehu roku 2010 Ministerstvo kultúry revidovalo národnú 

stratégiu Ministerstva kultúry SR, čomu sa potenciálni prijímatelia prispôsobili.   

 

Vzhľadom na zložitosť problematiky čerpania štrukturálnych fondov a nedostatočné 

skúsenosti potenciálnych prijímateľov nenávratného finančného príspevku v sektore kultúry, 

si dali mnohí koneční prijímatelia vypracovať žiadosti o NFP externým firmám. Tieto externé 

firmy, neupierajúc im skúsenosti s implementáciou štrukturálnych fondov, nemali odborné 

zázemie. Projekty boli napísané často všeobecne bez konkrétneho spôsobu implementácie 
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a bez poznania reálneho prostredia konečného prijímateľa. Projekty obsahujú  rizikovú 

analýzu, ktorá sa však iba minimálne prekrýva so skutočnými rizikami vzniknutými počas 

realizácie. Riziková analýza predložená pri podaní ŽoNFP predstavuje len všeobecné 

pomenovanie potenciálnych rizík bez reálneho základu na ich riešenie a vôbec neodzrkadľuje 

konkrétny projekt.  

 

Od marca 2011, kedy bola vo vláde schválená revízia národnej stratégie rezortu kultúry po 

vypísanie písomného vyzvania pre prvý národný projekt v júni 2012 prešlo 14 mesiacov. 

Počas týchto mesiacov prebiehala intenzívna komunikácia a príprava jednotlivých písomných 

vyzvaní na strane SORO a RO a na strane potenciálnych prijímateľov príprava žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok. 

 

Písomné vyzvania národných projektov boli všetky vyhlásené v priebehu od 2.6. 2011 do 8.7. 

2011.  Dopytovo-orientovaná výzva bola vyhlásená 14.2. 2012 a uzavretá 29.6. 2012. 

Celkové zdržanie pri vypísaní písomných vyzvaní a vyhlásení dopytovo-orientovanej výzvy 

nastalo z dôvodu potreby nastavenia spôsobu implementácie operačného programu 

a následných zmien v stratégii rezortu kultúry. 

 

Kontrahovanie prioritnej osi 2 začalo až v roku 2012, kedy bolo zazmluvnených 9 národných 

projektov (Digitálna knižnica a digitálny archív; Digitálna galéria; Digitálna múzeum; Digitálny 

pamiatkový fond; Digitálna audiovízia; Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra; 

Centrálny dátový archív; Harmonizácia informačných systémov; Dokumentačno-informačné 

centrum rómskej kultúry).  

 

V súčasnosti sú zazmluvnené všetky národné projekty PO2 a všetky dopytovo-orientované 

projekty v celkovej hodnote 210 450 330 Eur a 158 474 644,62 Eur za zdroj ERDF. 

 

Ku dňu hodnotenia je zazmluvnenie na úrovni  108 % a čerpanie je vo výške 20,1 % finančnej 

alokácie. 

 

Posúdenie rozdelenia projektov na infraštruktúrne a digitalizačné bolo vyhodnotené ako 

vhodné. Otázne je však, či by nebolo lepšie, ak by prijímateľmi všetkých infraštruktúrnych 

projektov bol jeden konečný prijímateľ vzhľadom na potrebu úzkej komunikácie 

a nastavovania technických špecifikácií prípravy a transformácie zdigitalizovaných dát za 

účelom ich skladovania na jednej strane a na ich ďalšie využitie na strane druhej.  

 

Ďalšou otázkou je rozdelenie infraštruktúrnych projektov na tri. Z nášho pohľadu by stačil 

jeden infraštruktúrny projekt, ktorý by riešil vybudovanie dátového skladu, hardvérové 
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a softvérové zabezpečenie, uskladňovanie zdigitalizovaných dát a súčasne aj harmonizáciu 

informačných systémov jednotlivých pamäťových a fondových inštitúcií a ďalší projekt na 

prezentáciu výsledkov digitalizačných projektov a vytvorenie portálu rezortu kultúry. 

 

Situácia, v ktorej sa nachádza implementácia PO 2 sa zlepšila oproti stavu, ktorý sme 

zachytávali v predchádzajúcej priebežnej správe, v tom zmysle, že boli zahájené práce na 

hlavných aktivitách projektov - výstavbe a realizácii digitalizačných pracovísk 

(špecializovaných pracovísk) a samotnom procese digitalizácie. Všetky národné projekty 

začali čerpať finančné prostriedky okrem národného projektu Harmonizácia informačných 

systémov. Jednotlivé projekty začínajú postupne napĺňať aj merateľné ukazovatele. Začínajú 

sa budovať digitalizačné centrá a špecializované centrá v rámci projektov Digitálna knižnica 

a digitálny archív, Digitálna galéria, Digitálne múzeum. Jednotliví koneční prijímatelia začali 

s prípravou objektov na digitalizáciu aj samotnou digitalizáciou. V predošlej kapitole je pri 

odpočte merateľných ukazovateľov zjavné, ktoré národné digitalizačné projekty začali 

s procesom digitalizácie. Z pohľadu dosahovania cieľov sa začína stav implementácie PO 2 

zlepšovať. Berúc do úvahy prognózy odhadu počtu digitalizovaných objektov podľa 

súčasného stavu bude možné dosiahnuť celkové hodnoty zdigitalizovaných objektov 

v stanovenom časovom horizonte. V porovnaní s priebežnou správou hodnotenia prioritnej 

osi 2 je vidieť značný pokrok. Hodnotitelia vo svojej predošlej správe identifikovali ako 

možné riziká prieťahy  v priebehu verejných obstarávaní, ktoré sa až na prípad Digitálnej  

audiovízie a Centrálneho dátového skladu nenaplnili. 

 

Osobitnú pozornosť je potrebné stále venovať implementácii prioritnej osi 2 z časového 

hľadiska. Ide o najmä o prípravu a priebeh procesu verejného obstarávania, ale aj o samotnú 

implementáciu. Proces verejného obstarávania je náročný z pohľadu prípravy a realizácie.  

Na základe  neukončeného verejného obstarávania nemôže byť zazmluvnený dodávateľ, 

nemôže sa realizovať niektorá z aktivít, ktorá má nadväznosť na ďalšie aktivity a tým 

dochádza k posunu celej implementácie. 
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Stav čerpania pre národné projekty v Eur a v % 

Národný projekt 

Dátum 

podpisu 

NFP 

Výška 

schváleného  

NFP v € 

Výška 

schváleného 

NFP (časť 

ERDF) v € 

Čerpanie 

(ERDF) v  € 
Vyjadrenie v % 

Digitálna knižnica 

a digitálny archív 
8.3. 2012 49 572 034 37 332 699 3 897 911 10,44 

Digitálna galéria 26.1. 2012 15 383 513 11 640 687 1 523 399 13,08 

Digitálne múzeum 14.2. 2012 27 576 538 20 767 891 2 451 389 11,80 

Digitálny pamiatkový fond 26.1. 2012 10 273 680 7 737 108 547 723 7,07 

Digitálny audiovízia 7.3. 2012 24 089 940 18 142 134 303 026 1,67 

Dokumentačno-

informačné centrum 

rómskej kultúry 

25.2. 2012 1 913 406 1 440 986 32 834 2,27 

Centrálny aplikačná 

infraštruktúra a 

registratúra 

6.3. 2012 23 072 112 17 375 608 3 449 180 19,85 

Centrálny dátový archív 14.3. 2012 33 184 470 24 991 225 16 225 831 64,92 

Harmonizácia IS 12.10.2012. 7 061 410 5 371 948 1 260 0,023 

 

 

 

3.2.  Záverečné hodnotenie merateľných ukazovateľov a parametrov úspešnosti 

skupín projektov, opatrení a prioritnej osi v zmysle schválenej metodiky 

hodnotenia 

 

Kvalitu, efektívnosť a úspešnosť merateľných ukazovateľov sme analyzovali detailne 

v záverečnej správe systému hodnotenia merateľných ukazovateľov. 

Pre posúdenie ukazovateľov na projektovej úrovni bolo použitých v súlade so stanovenou 

metodikou celkovo 8 atribútov kvality ukazovateľa (relevantnosť, vymedzenie, 

normatívnosť, merateľnosť, spoľahlivosť, dostupnosť – periodicita zberu dát, náklady 

spojené so zberom sledovaných údajov, časové ohraničenie, agregovateľnosť). 

 

Na základe vykonania multikriteriálnej analýzy sme konštatovali, že systém merateľných 

ukazovateľov OPIS PO 2 na úrovni projektovej aj programovej sa dá hodnotiť ako celkovo 

funkčný a na primeranej kvalitatívnej úrovni aj vzhľadom na to, že oblasť informatizácie 

spoločnosti bola prioritou, kde boli prostriedky štrukturálnych fondov EÚ nasmerované bez 

predchádzajúcich referenčných skúseností v rámci Slovenskej republiky. 
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Dosiahnutie špecifického cieľa prioritnej osi 2 je hodnotené prostredníctvom miery 

dosiahnutia merateľných ukazovateľov na úrovni prioritnej osi. Tieto ukazovatele sú 

rozdelené na dve skupiny merateľných ukazovateľov t.j. ukazovateľov výstupu a výsledku.  

Každý zo schválených projektov má stanovené špecifické ciele, ktoré sú merateľné 

prostredníctvom ukazovateľov výsledkových a dopadových, čo je vidno v predošlej kapitole. 

 

Z programovej úrovne ako vysoko relevantné boli vyhodnotené nasledovné ukazovatele: 

 

 Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového digitalizovaného obsahu PFI 

 Počet on-line dostupných služieb v kultúre 

 Počet zdigitalizovaných objektov (obrazov, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3Dobjekty) 

 Počet projektov – obvyklý ukazovateľ, nie však vysoko relevantný pre PO2 

 Počet vytvorených pracovných miest 

 Počet vytvorených špecializovaných digitalizačných pracovísk 

 

Z  úrovne projektu boli ako vysoko relevantné ukazovatele vyhodnotené: 

 

 Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov 

 Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení 

 Počet zdigitalizovaných objektov (obrazov, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3Dobjekty) 

 Počet vytvorených špecializovaných digitalizačných pracovísk 

 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line 

 Počet prístupov na oficiálnu webovú stránku 

 Počet zverejnených digitálnych objektov 

 Počet novovytvorených pracovných miest 

Priemerné ukazovatele 

 Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier – priemerný ukazovateľ 

 Počet používateľov nových alebo inovatívnych služieb – priemerný 

 Počet objektov, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej 

spoločnosti 

 Počet vytvorených centier zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva 

v danej inštitúcii – výsledkový 

 Počet vytvorených centier zabezpečujúcich komplexnú podporu riadenia práv duševného vlastníctva 

v danej inštitúcii 

 Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému 

 Počet vypracovaných štúdií, analýz, strategických dokumentov 
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Vzťahy medzi ukazovateľmi na úrovni programu a projektov 
 

 

PROGRAMOVÁ ÚROVEŇ                                

Ukazovatele PO2 OPIS  

PROJEKTOVÁ ÚROVEŇ                                        

Ukazovatele v projektoch  

V
ýs

tu
p

 

Počet on-line dostupných služieb v kultúre 
 

Počet zavedených elektronických služieb 

dostupných on-line 

V
ýs

le
d

o
k 

x  
Počet zavedených elektronických služieb pre 

zdravotne postihnuté osoby a ďalšie 

znevýhodnené skupiny 

x  
Počet objektov, v ktorých je prostredníctvo 

realizácie projektu podporený rozvoj 

informačnej spoločnosti 

Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne 

záznamy, 3D objekty X 

 
Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, 

textové dokumenty, zvukové záznamy, 

audiovizuálne záznamy, 3D objekty 

X  
Počet vytvorených centier zabezpečujúcich 

komplexnú podporu riadenia práv duševného 

vlastníctva v danej inštitúcii 

X  
Počet vytvorených čiastkových databáz 

informačného systému 

X  
Počet vypracovaných štúdií, analýz, 

strategických dokumentov 

Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI   Počet zverejnených digitálnych objektov 

 Počet projektov  x 

D
o

p
ad

 

V
ýs

le
d

o
k 

Počet vytvorených pracovných miest  Počet novovvytvorených pracovných miest 

  Počet vytvorených pracovných miest 

Počet vytvorených pracovných miestobsadených 

mužmi 
 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených mužmi 

Počet vytvorených pracovných miestobsadených 

ženami 
 

Počet vytvorených pracovných miest 

obsadených ženami 

X  Počet mužov využívajúcich výsledky projektu 

X  
Počet znevyýhodnených osôb využívajúcich 

výsledky projektu 

X  Počet žien využívajúcich výsledky projektu 

V
ýs

le
d

o

k  

Podiel používateľov elektronických služieb v kultúre 

na celkovom počte internetovej populácie 
 

Počet používateľov nových alebo inovatívnych 

služieb  

X  Počet prístupov na oficiálnu webovú stránku 

 X  

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú 

výsledky projektu 

D
o

p
ad
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V
ýs

tu
p

 
Počet vytvorených špecializovaných pracovísk 

 
Počet vytvorených špecializovaných 

digitalizačných pracovísk 

V
ýs

le
d

o
k X  

Počet nových a/alebo technicky zhodnotených 

zariadení 

X  
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených 

objektov 

 

 

Ku dňu hodnotenia neboli naplnené žiadne indikátory stanovené v zmluvách o poskytnutí  

NFP pre 9 národných projektov. V rámci 5  národných projektov začalo plniť indikátory ako 

počet zdigitalizovaných kultúrnych objektov. Digitálna galéria, Digitálna knižnica a digitálny 

archív, Digitálne múzeum, Digitálna audiovízia, Digitálny pamiatkový fond začali 

s digitalizáciou a tým začali plniť indikátor počtu zdigitalizovaných objektov. 

 

Výsledkové indikátory ako počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov, 

zhodnotených zariadení, počet zdigitalizovaných objektov pre digitalizačné projekty 

(Digitálna knižnica, digitálny archív, Digitálna galéria, Digitálne múzeum, Digitálny 

pamiatkový fond a Digitálna audiovízia) majú cieľovú hodnotu dosiahnuť  v roku 2015. 

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry má tieto ciele naplánované splniť  

v roku 2013.  Infraštrukturálne projekty Centrálna aplikačná infraštruktúra má plnene cieľov 

stanovené na rok 2015, Centrálny dátový archív má plánované splnenie cieľov vo vyjadrení 

plnenia indikátorov - počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov  koncom roku 

2013,  počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení   koncom roku 2014, počet 

vypracovaných štúdií, analýz, strategických dokumentov  v roku 2015. 

 

V tomto období je ťažké zodpovedne sa vyjadrovať  k vecnému plneniu indikátorov, ktorých 

naplnenie je plánované na rok 2015. Z aktuálnych informácií o pokroku prioritnej osi, 

jednotlivých mesačných správ je možné iba predpokladať vývoj a len odhadnúť plnenie 

stanovených indikátorov.  

 

Dopadové indikátory najmä počet novovytvorených miest (pre mužov/ženy) majú stanovenú 

referenčnú hodnotu v rokoch od 2018 do roku 2020. Hoci mnohé z národných projektov už 

dnes zamestnávajú na novovytvorených miestach zamestnancov (mužov/ženy). Tieto 

novovytvorené miesta môžeme považovať za čiastočné plnenie indikátorov. Udržateľnosť 

indikátorov môžeme posúdiť až v referenčných hodnotách roku 2018 až 2020. 

 

Očakávané plnenie indikátorov - bude vytvorených 5 digitalizačných pracovísk, čím sa zlepší 

stav inštitucionálnej infraštruktúry. Prostredníctvom tohto indikátora sa prispeje ak 
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k vybudovaniu špecializovaných pracovísk na ochranu, reštaurovanie, konzervovanie 

kultúrnych objektov.  

 

Môžeme skonštatovať, že v projekte Digitálna galéria indikátor vytvorenie digitalizačných 

pracovísk je na 90 % splnený. 

 

Indikátor stanovujúci počet digitalizovaných objektov je naplánovaný realizovaním všetkých 

infraštruktúrnych projektov za účasti infraštruktúrnych projektov zabezpečujúcich 

uchovávanie ich dát. Takto naštartovaná digitalizácia bude pokračovať vo fáze udržateľnosti 

projektov a tieto indikátory sa budú zvyšovať a prispievať k ďalšiemu indikátoru - podielu 

zverejneného digitálneho obsahu. 

 

Indikátor počet vytvorených 5 on-line služieb a podiel zverejneného digitalizovaného obsahu 

pomôže zlepšiť prezentáciu kultúrneho dedičstva,  prezentovanie Slovenskej republiky ako 

kultúrnej európskej krajiny. Kultúra a jej pamäťové a fondové inštitúcie zohrávajú významnú 

úlohu v procese budovania znalostnej spoločnosti. Úlohou  je aj vytvárať podmienky pre 

rozvoj prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí, rozvoj medzinárodnej kultúrnej spolupráce 

a výmeny skúseností, participácia na významnej časti cestovného ruchu.  

 

Dopytovo-orientované projekty ešte nezačali s plnením indikátorov. Tieto sa nachádzajú vo 

fáze realizácie verejných obstarávaní, čo môžeme hodnotiť ako primeraný stav. 

 

 

3.3. Hodnotenie stavu riadenia, technickej koordinácie projektov ako aj úrovne 

kontroly projektov 

 

Z ďalších oblastí, ktoré ovplyvňujú čerpanie je ľudská a odborná kapacita prijímateľov 

s administrovaním národných projektov. Napr. v rezorte kultúry sa doteraz nerealizovali 

podobné projekty (alebo len výnimočne), so začatím ich implementácie súvisí aj zložité 

nastavovanie procesov v rámci národných projektov (prijímatelia - zriaďovateľ MKSR – SORO 

MK SR).  

 

Sprostredkovateľský orgán metodicky aktívne riadi a pomáha prijímateľom pomoci pri 

predkladaní žiadostí o platbu a pri ďalších úkonoch spojených s administráciou projektov, 

vrátane prípravy zjednodušovania administratívnej záťaže zo strany prijímateľov. SORO MK 

SR intenzívne komunikuje s prijímateľmi a vydal Metodické usmernenie SORO MK SR 

k predkladaniu Žiadosti o platbu v.1.0 zo dňa 1.2.2012 a Metodické usmernenie SORO MK SR 

k predkladaniu Žiadosti o platbu v.1.1 zo dňa 23.3.2012. SORO dňa 27. 2. 2013 uskutočnilo 
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školenie pre účtovníkov a ekonómov národných projektov Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti pre Prioritnú os 2.RO realizovalo školenie pre prijímateľov pomoci 

ohľadne predkladania žiadostí o platbu a verejného obstarávania máji 2013. 

 

Deklarované nedostatočné administratívne kapacity na strane prijímateľa nie sú ovplyvnené 

len nedostatočnými skúsenosťami ale aj zložitým nastavením implementácie celého procesu. 

 V niektorých prípadoch keď je časový posun väčší ako tri mesiace alebo pri zmenách v 

rozpočte projektu a iných podstatných alebo nepodstatných zmenách v projekte musí 

konečný prijímateľ realizovať zmenovú procedúru v súlade s príslušným metodickým 

usmernením SORO, čo je pomerne administratívne náročný proces. Pri väčšom počte 

obstarávaní respektíve časových posunoch konečný prijímateľ je zahltený administrovaním 

zmien. V prípade niekoľko-násobných zmien nasledujúcich po sebe v krátkom časovom 

období, proces schvaľovaní je príliš zdĺhavý a ťažkopádny.  

 

Náročný je proces predkladaných dokumentov najmä týkajúcich sa dokladovania procesov 

verejného obstarávania, podpornej dokumentácie k personálnym aktivitám deklarujúcim 

jednotlivé aktivity.  

SORO v spolupráci s RO ponúkajú aktívnu spoluprácu medzi jednotlivými  implementujúcimi 

orgánmi a konečnými prijímateľmi.  

 

Koneční prijímatelia si určili projektové tímy,  ktorých súčasťou sú jednotlivé pozície 

zabezpečujúce riadenie projektu, riadenie jednotlivých procesov, finančné riadenie, 

publicitu. 

Niektorí koneční prijímatelia využívajú externé kapacity aj na riadenie. V čase predkladania 

tohto projektového výstupu môžeme konštatovať zlepšenie kvality riadenia národných 

projektov, avšak participácia externých nesie so sebou riziko nedostatočného zaškolenia 

vlastných odborných kapacít pre ďalšie pokračovanie projektov. 

 

Akčný plán 

Riadiaci orgán v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom monitorujú každý mesiac 

skutočný stav implementácie jednotlivých projektov. Tento nástroj hoci len administratívny 

považujeme za správny a čiastočne efektívny pretože poskytuje sumárne informácie o stave 

jednotlivých projektov.  

 

Rezortné koordinačné stretnutia 

Koneční prijímatelia sa pravidelne zúčastňujú rezortných koordinačných stretnutí za 

prítomnosti vrcholových predstaviteľov rezortu kultúry. Z pohľadu prierezového riešenia 

problémov sú koordinačné stretnutia nepochybne prínosom pre všetkých zúčastnených, na 
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druhej strane však z pohľadu dielčích problémov je potrebná osobitná komunikácia 

dotknutých projektových tímov samostatne, prípadne osobitná komunikácia so 

sprostredkovateľským orgánov. 

 

Akčné projektové stretnutia 

Riadiaci organ v spolupráci so SORO sa zúčastňujú Akčných projektových stretnutí, z ktorých 

sa robia zápisy. Formát záznamu akčných stretnutí poskytuje vo väčšine prípadov tie isté 

údaje ako Mesačné správy.  

Pre zlepšenie „akčnosti“ hodnotitelia odporúčajú adresnejšie pomenovanie problémov, 

spôsob jeho riešenia, definovanie termínov a zodpovednú osobu.  

 

Riziková analýza a kontroly projektov 

Riadiaci orgán vykonáva kontroly podľa plánu kontrol a v zmysle rozsahu Interného manuálu 

– kontrola delegovaných právomocí – avšak nevykonáva hĺbkové kontroly podľa (cielenej) 

analýzy rizík. Táto tzv. administratívna kontrola  však nie je určená pre zachytenie skutočne 

rizikového projektu a skutočne rizikového procesu riadenia ako na úrovni projektu tak aj na 

úrovni riadiacich a implementačných štruktúr. Vykonávanie kontrol na mieste  

a vykonávanie rizikovej analýzy všetkých projektov v implementácii je na základe zmluvy 

o delegovaní  v právomoci a na zodpovednosti SORO.  

 

 

3.4. Finančná implementácia prioritnej osi a opatrení 

 

3.4.1. Hodnotenie dynamiky čerpania stavu zazmluvnenosti s konečnými prijímateľmi, 

stavu zazmluvnenosti s dodávateľmi, a to v kontexte s plnením záväzkov 

čerpania 

 

 

Písomné vyzvania národných projektov boli všetky vyhlásené v priebehu od 2.6. 2011 do 8.7. 

2011. Písomné vyzvanie pre projekt Harmonizácie informačných systémov bol opätovne 

vypísané 24.2. 2012. 

Dopytovo-orientovaná výzva bola vyhlásená 14.2. 2012 a uzavretá 29.6. 2012. 

 

Od marca 2011, kedy bola vo vláde schválená revízia národnej stratégie rezortu kultúry po 

vypísanie písomného vyzvania pre prvý národný projekt v júni 2012 prešlo 14 mesiacov. Od 

schválenia OPIS verzia č. 1 17. novembra 2007 prešlo 4,5 roka po vypísanie prvých 

písomných vyzvaní. 

 



 

 Strana 77 
 

Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

Písomné vyzvania boli zverejnené po dobu minimálne 90 dní. 

 

Dynamika stavu zazmluvnenia trvala od 3 mesiacov po maximálne 4 mesiace  (100 dní) 

v zmysle zákona  o EU fondoch. 

 

Dynamika vyhodnotenia a výberu ŽoNFP dopytovo-orientovaných projektov bola 4 mesiace 

(100 dní) v zmysle zákona o EU fondoch. Zabezpečenie podpisov Zmlúv o NFP trvala 

priemerne 3 mesiace.  

 

Dynamiku zazmluvnenia možno hodnotiť ako primeranú. To znamená, že pripravenosť 

sprostredkovateľského orgánu na formálnu kontrolu a odborné hodnotenie projektov bola 

adekvátna. 

 

Prehľad zverejnených písomných vyzvaní ako aj dátumy podpisov zmluvy o NFP sa 

nachádzajú v kapitole 1.2 

 

Dynamika zazmluvnenia s dodávateľmi sa oproti predošlej hodnotiacej správe zlepšila. 

Zazmluvnenie s dodávateľmi je možné vidieť detailnejšie v tabuľke k stavu verejného 

obstarávania, koľko obstarávaní je ukončených z celkového počtu. Pri tejto príležitosti je 

potrebné spomenúť dobrú pripravenosť konečných prijímateľov dopytovo-orientovanej 

výzvy. 

 

Z pohľadu splnenia záväzku n+2, resp. n+3 rok 2012 bol úspešne vyčerpaný. V roku 2013 

prispieva k čerpaniu OPIS už aj prioritná os 2. Čerpanie PO 2 k máju 2013  bolo vo výške 

28 357 240 Eur, čo predstavuje 20 %. Napriek tejto skutočnosti rok 2013 bude rizikový, 

keďže sa očakáva čerpania záväzku roku 2011 a 2012 (n+2 a n+3). 

 

 

3.4.2. Identifikácia špecifických a všeobecných rizík a návrh opatrení 

 

Identifikované riziká v prioritnej osi: 

Hlavným problémom pri všetkých projektoch bol identifikovaný proces verejného 

obstarávania. Jednak z pohľadu realizácie odborne spôsobilou osobou, ktorú bolo problém 

nájsť v rámci inštitúcií alebo z externého prostredia ale najmä z  hľadiska časovej náročnosti 

samotného procesu. Do procesu vstupovalo Ministerstvo kultúry, ktoré zabezpečovalo pre 

niektoré aktivity obstarávanie centrálne pre všetky inštitúcie spadajúce pod rezort 

ministerstva kultúry a niektoré aktivity si konečný prijímateľ zabezpečoval samostatne. Do 

časového hľadiska vstupovala aj kontrola ex-ante na riadiacom orgáne.  V určitom čase do 



 

 Strana 78 
 

Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

procesu kontroly ex-ante vstupovalo aj oddelenie verejného obstarávania na Ministerstve 

kultúry. Táto skutočnosť na jednej strane skvalitňovala proces verejného obstarávania na 

druhej strane proces predlžovala. Ďalším aspektom predlžovania procesu verejného 

obstarávania na strane prijímateľov sú najmä časté chyby pri opise predmetu zákazky 

a výberových kritériách. Následné námietky neúspešných uchádzačov mali nepriaznivý vplyv 

na celkovú implementáciu prioritnej osi. 

 

Tento časový posun kladie následne vysoké nároky na časový priebeh digitalizačného 

procesu. Konečný prijímateľ  musel zvažovať ako zabezpečiť všetky procesy vrátane 

digitalizačného. Napríklad  zabezpečením viac zmennej prevádzky, tak aby bolo možné 

dosiahnuť stanovené indikátory počtu zdigitalizovaných kultúrnych objektov v stanovenom 

časovom horizonte.  

 

Vytvorený časový stres má vplyv aj na úpravu digitalizačného plánu.   V rámci projektov kde 

vstupujú do procesu spolupracujúce inštitúcie v prípade múzeí, galérií tieto sa musia 

prispôsobovať častej zmene časového plánu digitalizácie ich zbierok. Takáto zmena má vplyv 

na chod jednotlivých spolupracujúcich inštitúcií a ich prevádzku vrátane zriaďovania 

a sprístupňovania expozícií. 

 

Ďalším logistickým problémom, ktorý je spojený s procesmi verejného obstarávania je 

prepojenie jednotlivých aktivít. Napríklad nie je dokončené verejné obstarávanie pre 

reštaurátorský materiál, čo má značný vplyv na výber zbierkových premetov, ktoré sú 

naplánované na digitalizáciu. Nedokončené verejné obstarávanie na stavebné úpravy 

znemožňujú začať s digitalizačným procesom, alebo to prijímatelia riešia dočasným uložením 

digitalizačných strojov do iných priestorov a zameriavajú sa na realizáciu takých aktivít, ktoré 

je možné realizovať napríklad príprava popisu metadát.  

 

Personálne riziká. 

Problém je identifikovaný hlavne pri zabezpečovaní špecializovaných odborných kapacít ako 

sú retušéri, zvukári, pracovníci vykonávajúci digitalizáciu a post-processing. Pri prieťahoch 

s verejných obstarávaním sa znižuje časový horizont na poskytovanie jednotlivých služieb. 

Tým sa stáva ponuka práce pre tieto špecializované profesie s časového hľadiska nie veľmi 

zaujímavá, čo môže spôsobiť problém pri zabezpečení jednotlivých aktivít. Vážne riziko. 

Ďalším rizikovým aspektom je skutočnosť, že v rámci projektov sa realizujú jednotlivé aktivity 

špičkovými technológiami, na ktorých sa špecialisti najprv zaškolia, naučia sa s nimi pracovať 

a tak sa stanú atraktívnymi pre súkromný sektor. V prípade, ak nebude možné ich 

dostatočne finančne ohodnotiť, stanú sa nedostupnými pre ďalšiu implementáciu vo fáze 

udržateľnosti projektu a navyše aj pre ďalšie pokračovanie aktivít konečných prijímateľov.  
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Ďalším rizikom sú depozity, ktoré nie sú v dobrom fyzickom stave. Špecifickým cieľom 

prioritnej osi je aj uchovávanie kultúrneho dedičstva v ich fyzickej aj digitálnej podobe. Preto 

je nevyhnutné zrekonštruovať depozity, v ktorých sa uskladňujú kultúrne objekty vrátane 

tých, ktoré prešli digitalizáciou. Vhodné by bolo otázku uskladňovania kultúrnych objektov 

v depozitoch riešiť systémovo.  

 

Riziko vyplývajúce z autorského zákona. Pre digitalizačné projekty knižnice, galérie a SFU sa 

tento problém javí ako najzávažnejší. V rámci projektu sa digitalizujú hlavne zbierkové 

predmety, ktoré nespadajú pod autorský zákon. Bolo by však vhodné, aby bol spracovaný 

metodický manuál ako postupovať pri zabezpečovaní autorských práv k predmetu 

digitalizácie, k metadátam, ktoré sú spracovávané a k samotnému zdigitalizovanému 

obsahu. V súčasnosti existuje metodický manuál, ktorý pripravilo ministerstvo kultúry ale 

tento manuál nerieši všetky aspekty autorského zákona a digitalizácie a sprístupňovania 

digitálneho obsahu verejnosti. Touto problematikou sa má zaoberať projekt CAIR. Projekt je 

však v značnom časovom omeškaní. 

 

Technické riziká; meškanie realizácie projektu Centrálny dátový archív a HIS, spôsobuje, že 

koneční prijímatelia si  dočasne musia uskladňovať zdigitalizované dáta vo svojich lokálnych 

dátových úložiskách. V súčasnosti je situácia riešiteľná ale nie dlhodobo. 

Ďalším problémom v súčasnosti je spracovávanie a migrácia zdigitalizovaných dát.  

 

Udržateľnosť projektu je pre všetky projekty problematická, keďže projekty sú závisle na 

zabezpečení financovania zo štátneho rozpočtu. Celkové predpokladané náklady v rámci 

udržateľnosti zahŕňajú náklady na personálne kapacity vrátane obnovy technologických 

zariadení. Podľa odhadu, bude potrebné na všetky národné projekty cca 100 mil. EUR pre 

obdobie piatich rokov udržateľnosti projektov.  Hodnotitelia preto odporúčajú spracovať 

Cost-benefit analýzu, pre možnosť vykrytia prevádzkových nákladov projektov v období 5 

rokov po ich ukončení. 

 

Prílišné administratívne zaťaženie prijímateľov. Viacnásobná kontrola v procese verejného 

obstarávania z úrovne ministerstva kultúry, RO v prípravnej fáze tzv. ex-ante kontrola 

a kontrola pred uzavretím zmluvy s potenciálnym dodávateľom. Komplikované, ťažko 

zrozumiteľné príručky a metodické pokyny. SORO v súčinnosti s RO už čiastočne 

zjednodušilo vykazovanie personálnych výdavkov pre pracovníkov na hlavných aktivitách, aj 

upravilo Usmernenie k zmenovým konaniam, ktoré umožňuje oproti bežnej praxi v 

štrukturálnych fondoch pomerne rozsiahle uplatňovanie princípov oznamovania 

nepodstatných zmien. Napriek ľudskej ochote zo strany pracovníkov SORO/RO je proces 
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administrácie a naplňania zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre mnohých 

prijímateľov zaťažujúce najmä z pohľadu duplicity predkladaných údajov, prehľadov apod. 

 

Ku všeobecným rizikám prispieva aj striedanie vlád a riadiacich štruktúr na RO OPIS 

zodpovedných za riadenie ako aj SORO zodpovedných za správnu a časovú implementáciu. 

Takéto časté personálne zmeny v riadiacich a implementačných štruktúrach prispeli k tomu, 

že OPIS sa dostal do časového sklzu, čo vyústilo do nahustenia aktivít v PO2.  

 

  



 

 Strana 81 
 

Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

4 HODNOTENIE PRÍSPEVKU PRIORITNEJ OSI K RELEVANTNÝM HORIZONTÁLNYM 

PRIORITÁM 

 

Horizontálna priorita – Rovnosť príležitostí je definovaná v OPIS ako podpora základných 

práv, nediskriminácie. Rovnosť príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných 

v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej 

rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitosti pre všetkých, v zmysle ktorých 

horizontálna priorita Rovnosť príležitostí podporuje potieranie diskriminácie na základe 

pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, 

veku, či sexuálnej orientácie.  

 

Zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti (rovnosť príležitostí žien a mužov), 

ktorého naplnenie patrí k základnému cieľu Európskeho spoločenstva a ako taký patrí medzi 

hlavné ciele štrukturálnych fondov.  

Horizontálna priorita je uplatňovaná pomocou indikátorov zvýšenia zamestnanosti – počet 

novovytvorených pracovných miest. Počet novovytvorených miest pre ženy a pre mužov. 

Každý projekt prioritnej osi dodržuje stanovené ukazovatele a približne rovnomerne 

rozdelenie novovytvorených pracovných miest . 

 

Trvalo udržateľný rozvoj je jedným zo základných cieľov EÚ, ktorým sa riadia všetky jej 

politiky a činnosti. Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), 

komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, 

sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, 

regionálnej, národnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva 

(miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne 

uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom 

eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace 

podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje 

a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo. 

 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva značným spôsobom prispeje k ochrane životného 

prostredia. Digitálne spracované kultúrne objekty budú k dispozícii študentom, 

výskumníkom, vedcom ako aj širokej odbornej aj laickej verejnosti. 

Bude tak zabezpečený rozvoj duchovných a kultúrnych potrieb jednotlivých skupín 

obyvateľstva. 
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Horizontálna priorita informačná spoločnosť je splnená samotným zameraním operačného 

programu informatizácie spoločnosti.  

 

Cieľom koordinácie aktivít v týchto oblastiach bolo zabezpečiť, aby prispievali aj k napĺňaniu 

cieľov národnej lisabonskej stratégie. 

Jednotlivé horizontálne priority sú implementované formou merateľných ukazovateľov 

projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám. Výber indikátorov ich zadefinovanie 

v žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako povinnej súčasti predkladaných žiadostí 

o NFP zabezpečili u žiadateľov splnenie týchto kritérií. 

 

V budúcom programovacom období by mali byť tieto horizontálne priority nahradené 

princípmi, ktoré by lepšie odzrkadľovali potrebu ich naplnenia prostredníctvom jednotlivých 

operačných programov. 
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5 HODNOTENIE VÝCHODÍSK PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020 

  

• Globálny cieľ operačného programu  „Vytvorenie inkluzívnej informačnej 

spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“ 

sa v rámci implementácie PO2 v súčasnom programovacom období naplnil. Pre 

reálnu využiteľnosť výstupov jednotlivých projektov v oblasti výskumu, vývoja, 

vzdelávania ale aj cestovného ruchu je nevyhnutné dobudovať prevádzkovú, 

prístupovú infraštruktúru, aby ich mohli rovnako využívať všetci občania. 

• Cieľom ďalšieho obdobia je podporovať trend digitálneho veku – digitalizácia je 

takisto sférou pre komerčné využívanie, avšak je potrebné hľadať optimálny 

model technickej a ekonomickej prevádzky digitálnych pracovísk tak aby bola 

ekonomicky a technicky udržateľná a nenarušovala hospodársku súťaž. Ako 

príklad možno uviesť príklad dobrej praxe zo zahraničia: 

 metodologické východiská dlhodobej archivácie Nemecka: 

http://www.dpconline.org/; 

 http://www.langzaitarchivierung.de; 

http://www.iais.fraunhofer.de/uploads/media/BKM_End_56_Anhang_01.pdf 

 systému DIAS v Holandsku: http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/2-

authenticity.pdf;  

  systém NESTOR v Nemecku,  

  projektov v Česku:  www.ndk.cz; 

    v Slovinsku: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/21/ncd21075.pdf;  

   Anglicka: http://www.bl.uk/ 

• V ďalšom programovom období je treba zefektívniť riadenie a zlepšiť komunikáciu 

na všetkých úrovniach OPISu (resp. nového obdobného programu v rámci obdobia 

2014-2020), znížiť administratívnu záťaž riadiacich ale aj výkonných pracovníkov, 

zachovať kontinuitu projektového tímu bez ohľadu na politickú príslušnosť 

a zamerať sa na spoločný výsledok. Najdôležitejšou úlohou, je tvorba efektívneho 

projektového tímu, ktorý má ako odborné tak personálne kvality na úrovni, ktorý 

si takéto komplexné projekty vyžadujú. Odporúčame dbať na jazykovú 

vybavenosť, skúsenosti s riadením veľkých projektov, certifikáciu projektového 

riadenia zamestnancov. Takéto zvýšené kvalitatívne nároky na personál nie je 

možné uspokojiť ponukou tabuľkových platov, ktoré nereflektujú ponuku na trhu 

práce. Rôzni odborníci a špecialisti najmä v oblasti IT, ale aj reštaurátorov, 

http://www.dpconline.org/
http://www.langzaitarchivierung.de/
http://www.iais.fraunhofer.de/uploads/media/BKM_End_56_Anhang_01.pdf
http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/2-authenticity.pdf
http://www.kb.nl/sites/default/files/docs/2-authenticity.pdf
http://www.ndk.cz/
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/21/ncd21075.pdf
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digitizérov, retušérov ale aj múzejníkov a archivárov, nie sú motivovaní pracovať 

v štátnej sfére z dôvodu nekonkurenčného ohodnotenia. To má priamy dopad na 

rýchlosť a kvalitu riadenia projektov i ich samotnú udržateľnosť. Je preto potrebné 

v čo najväčšej miere rešpektovať trhovú úroveň mzdového ohodnotenia 

jednotlivých odborných profesií a prispôsobiť tomu aj tzv. tabuľkové platy 

v štátnej správe.   

• Taktiež je nutná efektívna a aktívnejšia spolupráca a súčinnosť zainteresovaných 

orgánov verejnej správy na všetkých úrovniach (Ministerstvo kultúry a jeho 

rozpočtové a príspevkové organizácie, Ministerstvo dopravy, telekomunikácii 

a regionálneho rozvoja, a pod.) spolu s komerčnou sférou a občianskymi 

iniciatívami.  

• Štúdie realizovateľnosti by v budúcnosti nemali zachádzať do prílišných 

technických až vedeckých  detailov, ale mali by slúžiť len ako sumár požiadaviek na 

technické riešenie. V súčasnosti, sú štúdie realizovateľnosti príliš detailné, čo 

spôsobuje časovú náročnosť verejných obstarávaní a prípadných zmien v rámci 

projektu. Okrem toho štúdie uskutočniteľnosti, ktoré boli spracované v istom čase 

strácajú postupne na aktuálnosti, nakoľko táto oblasť podlieha mimoriadne 

rýchlym zmenám vyplývajúcim z výsledkov vývoja a výskumu.  Naopak, je 

potrebné v čo najväčšej miere do príprav a diskusií vtiahnuť odborníkov  

realizujúcich digitalizačné projekty v súčasnom programovacom období a využiť 

ich dobré aj zlé skúsenosti. Z tohto pohľadu odporúčame spracovať medzirezortnú  

digitalizačnú stratégiu a finančnú analýzu pri zachovaní proporčnosti rozdelenia 

finančných prostriedkov na služby, technológie a ľudské zdroje.  

• V ďalšom programovacom období podporiť inštitucionálnu  infraštruktúru pre 

oblasť správy hnuteľného kultúrneho dedičstva – depozity, sklady a archívy, ako aj 

zlepšenie stavu niektorých kultúrnych objektov, ich fyzickej ochrany, 

keďže  absentuje ochrana proti škodcom, plesniam, prachovým znečisteniam 

a pokračovať v uchovávaní ich hmotnej podstaty – obnove, reštaurovaní, 

konzervovaní a preparovaní. 

• Digitalizačné projekty a využívanie ich obsahu odbornou a laickou verejnosťou je 

jedným z indikátorov prioritnej osi, preto pre jeho využívanie je nevyhnutné 

ukončiť proces legislatívnych zmien v oblasti autorského práva, licenčného zákona 

ale aj zákona o knižničnej činnosti a uchovávaní tzv. digitálneho dedičstva – diel 

v pôvodnej digitálnej forme - ako aj archívny zákon  pre účely dlhodobej 

udržateľnosti centrálneho úložiska. Pre plnohodnotnú využiteľnosť digitálneho 

obsahu je nevyhnutná medzirezortná spolupráca ako aj spolupráca s komerčným 
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sektorom – pre oblasť vývoja aplikácií a spôsobu publikovania, 

vyhľadávania,  využívania a sprístupňovania  výsledkov digitalizácie verejnosti.  

• Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti digitálneho obsahu v ďalšom programovacom 

období sa zamerať na nadstavbové projekty  pre zhodu dát, väzieb, nové metodiky 

na získavanie poznatkov, zobrazovanie,  grafické vyhľadávanie a interoperabilitu. 

• V ďalšom období zintenzívniť spoluprácu medzi ministerstvom kultúry  a školstva 

v oblasti výchovy novej generácie a rozvoja nových študijných odborov pre prácu 

s pamiatkami, ich ošetrením umiestnením, využívaním, digitalizáciou, spracovaním 

obsahu a ďalším uchovávaním v digitálnom prostredí, ďalej narábania s digitálnym 

obsahom, tvorbou kritérií, spracovaním metadát, vizualizácie, elektronizácie 

a evidencie a pod.  
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6 ZISTENIA A ODPORÚČANIA 

 

6.1. Prehľad hlavných zistení, záverov a odporúčaní 

 

Hlavným zistením pri všetkých projektoch bolo  identifikovanie prílišnej časovej náročnosti 

procesu verejného obstarávania a následne jeho administratívnej kontroly . Príčinou tohto 

stavu môže byť: 

 Nedostatočne kvalitne pripravené podklady k verejnému obstarávaniu. 

 Pochybenia v procese verejného obstarávania 

 Časová náročnosť administratívnej kontroly verejného obstarávania (ex ante 

kontrola, kontrola pred podpisom a po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom), 

ktorá však na druhej strane pomáha včas eliminovať možné pochybenia, a tým 

pozitívne vplýva ako na dĺžku VO, tak aj znižuje počet realizovaných neoprávnených 

výdavkov, a následne vrátených finančných prostriedkov, prípadne finančných 

korekcií    

 Neúmerne veľký počet verejných obstarávaní za jednotlivé projekty a PO  

 Prieťahy spôsobené vonkajšími faktormi.  

 Zaťaženie prijímateľov pri realizácii  následnej kontroly z úrovne  rôznych inštitúcií 

(RO OPIS, ÚVO, EK, audity ...) 

Odporúčanie: zefektívniť riadenie procesu verejného obstarávania, dbať na dodržiavanie  
termínov verejného obstarávania a administratívnej kontroly verejného obstarávania zo 
strany  všetkých zainteresovaných subjektov. 
 

Nadmerné administratívne zaťaženie prijímateľov a nekvalitné projektové riadenie.  

 Obsahovo objemné, a niekedy ťažko zrozumiteľné príručky, metodické pokyny a 

ďalšie  dokumenty súvisiace s implementáciou ŠF 

 Nedostatočná príprava projektových manažérov prijímateľov na implementáciu 

projektov v rámci ŠF a naopak nedostatočná zdatnosť projektových manažérov na 

SORO v oblasti  PFI 

Odporúčanie: príručky a metodické pokyny zjednodušiť na „user friendly“ úroveň. 

Odporúčame tiež pre ďalšie pokračujúce, nadstavbové/rozširujúce projekty prioritne vziať 

do úvahy odbornosť projektových manažérov znalých ako procesu implementácie projektov 

z prostriedkov ŠF ako aj prostredia PFI a vytvoriť pre nich účinný systém vzdelávania  
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Celkové meškanie implementácie prioritnej osi: 

 Časté politické zmeny ovplyvnili implementáciu Operačného programu, prioritná os 

podliehala politickým prioritám 

Odporúčanie: Dôsledná príprava konkrétnej predstavy a cieľov implementácie v budúcom 

programovacom období, zadefinovanie konkrétnej makety digitalizačných 

a infraštruktúrnych inštitúcií, ale aj ich ďalšie rozširovanie bez akýchkoľvek vplyvov dopadov  

politických zmien. Budúce smerovanie digitalizácie postaviť na výlučne odbornú úroveň, ako 

špecializovanú oblasť medzirezortného charakteru; 

 

Nedostatočné výkonávanie rizikovej analýzy, eliminácie rizík a kontrolnej činnosti zo strany 

SORO 

 Register rizík neodzrkadľuje výsledky cielene vykonávanej rizikovej analýzy ako na 

úrovni projektu tak ani na úrovni riadenia a kontrolných mechanizmov 

Odporúčanie: minimálne raz za rok – ideálne dvakrát – pripraviť a vyhodnotiť  rizikovú 

analýzu, do rizikovej analýzy zahrnúť horizontálne ako aj vertikálne zisťovanie na úrovni 

prioritnej osi a na úrovni projektov. Návrhy na elimináciu rizík prediskutovať na úrovni tzv. 

skupine pre riadenie rizika. Kontrolnú činnosť ďalej plánovať v zmysle záverov rizikových 

analýz.  Dávame na zváženie pre  Riadiaci orgán vykonávanie cielenej rizikovej analýzy na 

úrovni projektov aj na úrovni riadiacich štruktúr a pravidelne aktualizovať register 

rizík/elimináciu rizík.  

 

Problematika zabezpečenia a udržateľnosť odborných pracovníkov a špecialistov  

Nedostatočné finančné ohodnotenie jednotlivých špecialistov. 

 Obtiažna udržateľnosť vyškolených špecializovaných pracovníkov. 

 Nedostatočná výchova interných zamestnancov v prípade outsourcingu 

Odporúčanie: rokovať s Ministerstvom kultúry o možnosti zabezpečiť primerané finančné 

ohodnotenie špecializovaných pracovníkov v rámci možností verejnej správy (osobný plat) 

najmä pre obdobie po ukončení projektu. Pre niektoré oblasti špecializovaných činností 

podporiť výchovu a vzdelávanie vlastných zamestnancov, aby po ukončení outsourcingu bola 

zabezpečená dostatočná kontinuita v špecializáciách; 

 

Nedostatočný až zlý fyzický stav depozitov, nedostatočné spravovanie zbierkových 

predmetov 

 špecifickým cieľom prioritnej osi je aj uchovávanie kultúrneho dedičstva v ich 

fyzickej aj digitálnej podobe. Kultúrne objekty po ošetrení a zreštaurovaní musia byť  
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uskladnené v depozitoch, kde nedochádza k ich postupnému znehodnoteniu až 

ničeniu. 

Odporúčanie: rezortu kultúry odporúčame vytvoriť také nástroje, ktoré zabezpečia ochranu 

uložených predmetov pred poškodením a znehodnotením, ale aj zväčšeniu kapacít na ich 

uloženie; vytvoriť také mechanizmy a nástroje, aby spravovanie zbierkových predmetov 

zodpovedalo európskym štandardom; 

 

Problémy v legislatívnom prostredí 

 Aktualizácia zákona o autorských právach a licenciách, zákon  o knižničnej činnosti, 

archívnictve 

 Spracovať metodický manuál ako postupovať pri zabezpečovaní autorských práv 

k predmetu digitalizácie, k metadátam, ktoré sú spracovávané a k samotnému 

zdigitalizovanému obsahu ako aj digitálnym dielam  

Odporúčanie: keďže použitie digitálneho obsahu má nielen národný ale aj medzinárodný  
rozmer, odporúčame pre legislatívne zmeny využiť príklady dobrej praxe zo zahraničia 
napr. Švajčiarska, Anglicka 

 

Technické problémy  previazanosti infraštruktúrnych a digitalizačných projektov;  

 meškanie realizácie projektu Centrálny dátový archív a HIS spôsobuje, že koneční 

prijímatelia si  dočasne musia uskladňovať zdigitalizované dáta vo svojich lokálnych 

dátových úložiskách.  

 spracovávanie a migrácia zdigitalizovaných dát.  

Odporúčanie: Meškanie implementácie projektov Harmonizácie informačných systémov 

a Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry a Centrálneho dátového archívu  a HIS 

podnecuje v realizácii digitalizačných projektov robiť neplánované zmeny. Odporúčame 

preto venovať infraštruktúrnym projektom špeciálnu pozornosť  najmä  z pohľadu 

štandardizácie metadát; 

 

Udržateľnosť projektu a dlhodobá udržateľnosť dopadov projektov 

 udržateľnosť z pohľadu zabezpečenia financovania zo štátneho rozpočtu.  

 Udržateľnosť z pohľadu profesionálnych odborných kapacít – zvyšovania vzdelanostnej 

úrovne 

 Udržateľnosť z pohľadu výskumu a vývoja (intedisciplinárny rozmer) 

Odporúčanie: celkové predpokladané náklady v rámci udržateľnosti zahŕňajú náklady na 

personálne kapacity, ďalej upgradovanie SW  a neustále obnovovanie IKT  technologických 

zariadení. Indikatívne nároky na štátny  rozpočet pre udržateľnosť projektov na obdobie 5 
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rokov po ukončení realizácie ich aktivít sú cca 100 mil. EUR.  Pre zabezpečenie udržateľnosti 

odborných ľudských zdrojov je potrebné neustále zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň,, 

predovšetkým špecialistov ako programátorov, retušérov, digitizérov, reštauratérov a pod., 

preto odporúčame ich vzdelávanie prostredníctvom tematicky zameraných vzdelávacích 

programov, využívajúc najnovšie poznatky výskumu a vývoja. Pre oblasť výskumu a vývoja 

odporúčame systémové riešenie  v synergii s inými rezortmi.  Pre jej lepšiu koordináciu 

spolupráce navrhujeme vytvoriť špecializované útvary a pracovné skupiny pre spracovanie 

jasnej koncepcie/stratégie pre výskum a vývoj. 
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POUŽITÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

 

1. Plán hodnotení OP IS na roky 2007-2013, verzia 2.0. ÚV SR, RO OP IS. Bratislava, 14. 

november 2008  

2. Plán hodnotenia OP IS na rok 2009. ÚV SR, RO OP IS. Bratislava, 26. január  2009 

3. Zmluvy o poskytovaní služieb 

4. Operačný program Informatizácia spoločnosti 

5. Programový manuál Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

6. Štúdia uskutočniteľnosti projektov Prioritnej osi 2 OPIS 

7. Hodnotiace a výberové kritéria národných a dopytových projektov OPIS 

8. Indicative Guidelines on Evaluation methods: Monitoring and Evaluation Indicators 

Working Document No. 2. EC DG- Regional Policy. August 2006 

9. Indicative Guidelines on Evaluation methods: Evaluation during the Programming 

Period Working Document No. 5. EC DG- Regional Policy. April 2007 

10. Indicative Guidelines on Evaluation methods: Reporting on Core Indicators for the 

European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. Working Document 

No. 7. EC DG- Regional Policy. July 2009 

11. Practice and Management of Interim Evaluation and Monitoring: Developing Effective 
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Záverečná  správa 
Priebežné hodnotenie  prioritnej osi 2 OPIS 

„Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a 
obnova ich národnej infraštruktúry“ 

 

POUŽITÉ SKRATKY 

 

CO Certifikačný orgán - verejný orgán menovaný členským štátom za účelom certifikovania 

výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. V podmienkach 

Slovenskej republiky certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za vypracovanie 

žiadostí o platbu a príjem platieb z Európskej komisie ako aj realizáciu platieb. Úlohy 

certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR. 

CKOCentrálny koordinačný orgán  Úrad vlády SR – ako ústredný orgán štátnej správy určený 

v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu  riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci 

Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007 – 2013, 

EÚ Európska únia 

EK Európska Komisia - je najvyšší výkonný orgán Európskej únie. Navrhuje legislatívu EÚ, 

kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským 

štátom navonok. 

ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

IT Informačné technológie 

IM Interný manuál - vnútorný riadiaci dokument, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich 

oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané RO / SORO 

ITMSportál ITMS – IT monitorovací systéme pre štrukturálne fondy a Kohézny fond 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

NSRR Národný strategický referenčný rámec 

NFP Nenávratný finančný príspevok 

OPISOperačný program Informatizácia spoločnosti (základný programový dokument) 

PFI Pamäťové a fondové inštitúcie 

PM OPIS Programový manuál Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

PO 2 Prioritná os 2 

RO Riadiaci orgán - orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného 

programu. V podmienkach SR plní úlohy RO pre OP IS Úrad vlády SR. 

SOROSprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom – orgán splnomocnený na základe 

zmluvy s riadiacim orgánom vykonávať špecifické funkcie implementácie programu v mene 

riadiaceho orgánu. V rámci implementácie OP IS sa jedná o Ministerstvo financií SR a Ministerstvo 

kultúry SR. 

ŠF  Štrukturálne fondy 

ŠR Štátny rozpočet 

ŠU Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia 

spoločnosti 

 

 

 


