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Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov - odpoveď

Vážený pán prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.,
na základe Vašej Žiadosti o sprístupnenie informácií zaslanej elektronicky dňa 13.11.2014
a následne poštou dňa 18.11.2014 v zmysle zákona č. 211/2000 2. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov Vám požadované informácie poskytujeme nasledovne:
1. Slovenská národná knižnica plní finančný plán čerpania prostriedkov na aktivity projektu
Digitálna knižnica a digitálny archív v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku zo dňa 07.03.2012 a jej neskorších dodatkov, ktoré sú zverejnené v
Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Z hľadiska vecného harmonogramu projektu Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenská
národná knižnica k 31.10.2014 zdigitalizovala 1410 825 objektov.
3. Pre Slovenskú národnú knižnicu je indikátorom plnenia projektu zdigitalizovaný objekt (napr.
monografia, seriál...), nie zdigitalizovaná strana, pričom počet zdigitalizovaných objektov
sme uviedli v odpovedi č. 2.
4. Slovenská národná knižnica má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí licencie, dodaní softwaru
a dodaní súvisiacich služieb, ktorej predmetom je dodanie licenčného softwaru a dodanie
súvisiacich služieb, a to najmä inštalácia a nasadenie softwaru, jeho prispôsobenie potrebám
Slovenskej národnej knižnice, jeho nastavenie a údržba softwaru podľa podmienok bližšie
dohodnutých v tejto zmluve. Ide o jeden Software v celkovej hodnote 1454 000,00 EUR
s DPH. Nasadenie softwaru do prevádzky pozostáva z 3 fáz, a to pilotnej prevádzky.
Telefón
043/2451608

Fax

Bankové spojenie IČO
7000071804/8180 36138517

E-mail
maria.masnicova@snk.sk

Internet
http;//www.snk.sk

5.

produkčnej prevádzky a plnohodnotnej prevádzky. Bližšie informácie nájdete v zmluve
zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
Kapacita diskových priestorov je 690 TB (jedná sa o RAW kapacitu diskov) a kapacita
páskových knižníc je 24 PB (nová pásková knižnica) + 4 PB (stará/pôvodná pásková knižnica).

S pozdravom
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Ing. Katarína Ratveiská
riaditeľka OFaP
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