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Fakty a čísla 

Zazmluvnenie PO2 OPIS 
 
§  9 zazmluvnených národných projektov 

§  8 zazmluvnených dopytovo-orientovaných projektov 

Čerpanie k 16.6.2014 
 
§  SPOLU:   73 891 252 EUR 
§  z toho EFRR:   55 647 749 EUR 
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Projekty PO2 
§  9 národných projektov 

§  8 dopytovo-orientovaných projektov 
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Digitálna knižnica a digitálny 
archív 

Digitálna galéria Digitálne múzeum 

Digitálny pamiatkový fond Digitálna audiovízia Centrálna aplikačná 
infraštruktúra a registratúra 

Centrálny dátový archív Harmonizácia informačných 
systémov 

Dokumentačno-informačné 
centrum rómskej kultúry 

Najvýznamnejšie historické 
a umelecké pamiatky v zbierkach 

PSK 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva 
rezortných a mimorezortných PFI 

TTSK 

Najvýznamnejšie archeologické 
a historické pamiatky v zbierkach 

múzeí NSK 

Digitalizácia archívu TASR Digitálny archív Matice 
slovenskej 

Digitalizácia kultúrneho dedičstva 
VHÚ 

Digitalizácia objektov Kancelárie 
Ústavného súdu Slovenskej 

republiky 

Skvalitnenie a dobudovanie 
systému digitalizácie kult., ved. 
a intelekt. dedičstva a sprístup. 

dig. obsahu Geofondu a ÚGK SR 
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Ø  OPIS v. 4.0 

2015 05.2014
Počet on-line dostupných služieb v kultúre Výstup Počet 5 0 0,00%

Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty, 
zvukové, záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objekty) Výstup Počet 3 090 150 1 314 289 42,53%

Počet vytvorených špecializovaných digitalizačných pracovísk Výstup Počet 5 5 100,00%

Počet projektov Core Počet 16 17 106,25%

Počet vytvorených pracovných miest Výsledok/Cor
e Počet 173 198 114,45%

Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi Výsledok/Cor
e Počet 83 103 124,10%

Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami Výsledok/Cor
e Počet 90 95 105,56%

Podiel používateľov elektronických služieb v kultúre na 
celkovom počte internetovej populácie Výsledok % 23 0 0,00%

Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového 
zdigitalizovaného obsahu PFI Výsledok % 30 0 0,00%

Indikátor Typ Jednotka
Cieľ

%

Indikátory 
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Národné projekty – pokrok v realizácii 
 

Digitálna galéria 

§  Prijímateľ: Slovenská národná galéria 
§  Cieľ:  

§  skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho 
obsahu Slovenskej národnej galérie a spolupracujúcich galérií v SR 

§  Suma NFP: 14 222 218,86 EUR 
§  Hlavné aktivity:  

§  Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska   
§  Vybudovanie a nasadenie infraštruktúry na digitalizáciu   
§  Logistika a preprava zbierkových predmetov   
§  Príprava, konverzia a postprocesing 
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Národné projekty – pokrok v realizácii 
 

 

Tvoríme vedomostnú spoločnosť 

 
 

Cyprián Majerník – Býčí zápas, 1939 (plátno, olej), Galéria Jána Koniarka v Trnave 
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Národné projekty – pokrok v realizácii 
 

 

Tvoríme vedomostnú spoločnosť 

Martin Benka – Na lúky, 1934 (plátno, olej), Galéria Jána Koniarka v Trnave 
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Národné projekty – pokrok v realizácii 
 

Národný projekt č. 4 – Digitálny pamiatkový fond 

§  Prijímateľ: Pamiatkový úrad SR 
§  Cieľ:  

§  vytvorenie podmienok pre  umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu a 
digitalizácia vybraných pamiatkových objektov 

§  Suma NFP: 9 333 051,18 EUR 
§  Hlavné aktivity: 

§  Stavebné úpravy za účelom vytvorenia priestorov pre digitalizačné pracovisko PÚ SR 
§  Obstaranie vybavenia a technológií pre digitalizačné pracovisko PÚ SR 
§  Digitalizácia pamiatkového fondu 
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HRAD DEVÍN – pohľad od rieky Moravy 
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HRAD DEVÍN – pohľad z Devínskej Kobyly 
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HRAD DEVÍN 
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PLAVECKÝ HRAD 
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DÓM SV. MARTINA, BRATISLAVA 
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Národné projekty – Infraštruktúrne projekty 
Národné osvetové centrum 

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra 
§  Cieľ: 

§  vytvorenie informačného systému pre dlhodobú archiváciu a sprístupnenie digitálneho 
kultúrneho obsahu CAIR 

§  Suma NFP: 23 072 112,16 EUR 
Harmonizácia informačných systémov 
§  Partneri: 

§  Pamiatkový úrad SR, Slovenská národná galéria, Slovenský filmový ústav, Štátna vedecká 
knižnica v Prešove, Múzeum SNP 

§  Cieľ:  
§  aktualizovať a rozšíriť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií 

a zabezpečenie interoperability s CAIR 

§  Suma NFP: 6 952 360,20 EUR 
 

Tvoríme vedomostnú spoločnosť 



OPIS je spolufinancovaný z ERDF 

www.opis.culture.gov.sk  

Národné projekty – Centrálny dátový archív 
 

Centrálny dátový archív 
§  Prijímateľ: Univerzitná knižnica v Bratislave 
§  Cieľ:  

§  vybudovanie integrovaného systému dlhodobého uchovávania a                                               
ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia 

§  Suma NFP: 32 925 680,96 EUR 
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Ďakujem za pozornosť. 
 

Ing. Jaroslav Mendel 
t.č.: +421 2 2048 2709 

jaroslav.mendel@culture.gov.sk 
www.opis.culture.gov.sk 

www.opis.gov.sk 
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