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1 Digitalizácia textových dokumentov a knižných zbierok, reštaurátorské a konzervátorské 
práce

41 475 000,00 €

2 Digitalizácia galerijných zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce 16 009 000,00 €

3 Digitalizácia muzeálnych zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce 21 084 000,00 €

4 Digitalizácia pamiatkového fondu, reštaurátorské a konzervátorské práce 9 222 000,00 €
5 Digitalizácia filmových materiálov, reštaurátorské a konzervátorské práce 12 783 000,00 €

6 Digitalizácia zvukových materiálov, reštaurátorské a konzervátorské práce 3 453 000,00 €
7 Digitalizácia video materiálov a vysielania televízií, reštaurátorské a konzervátorské práce 3 661 000,00 €
8 Digitalizácia rezortných a mimorezortných archívov, reštaurátorské a konzervátorské práce 12 787 000,00 €

9 Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných fondových a pamäťových 
inštitúcií, reštaurátorské a konzervátorské práce

6 050 305,00 €

10 Digitalizácia hmotných a nehmotných prejavov, materiálnych a duchovných stránok 
regionálnej kultúry a marginalizovaných skupín, tradičných zručností, remesiel a ľudovej 
kultúry

2 603 000,00 €

11 Obsahové a personálne zabezpečenie národných registrov 2 824 000,00 €
12 Ochrana autorských práv ‒ copyright prezentovaného digitalizovaného obsahu 1 728 000,00 €
13 Centrálna aplikačná infraštruktúra pre zabezpečenie dlhodobej archivácie, ochrany, správy, 

spracovania a sprístupnenia digitálneho obsahu - Slovakiana
19 245 000,00 €

14 Centrálna systémová infraštruktúra pre zabezpečenie dlhodobej archivácie, ochrany, správy, 
spracovania a sprístupnenia digitálneho obsahu 

33 193 918,00 €

15 Obnova systémovej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií pre potreby PO 2 OPIS 1 402 082,00 €

16 Úprava a harmonizácia informačných systémov pamäťových a fondových inštitúcií pre 
potreby PO 2 OPIS

2 726 000,00 €

17 Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 1 924 000,00 €
18 Mapovanie a digitalizácia objektov slovenských autorov v zahraničí 232 000,00 €



Hlavné ciele projektu

Strategický cieľ projektu:
- etablovať Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a 

sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva s medzinárodne 

uznávaným základným výskumom najmä 

Špecifické ciele projektu:
1. Založenie Centra, vybudovanie jeho formálnej štruktúry a definovanie 

princípov fungovania

2. Dobudovať IKT štruktúru Centra a doplniť prístrojové vybavenie 

Centra

3. Dosiahnuť významné výsledky v oblasti výskumu, ochrany a 

prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva
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Obsahové zameranie aktivít

Laboratórium digitalizačných projektov
Overovanie najlepších známych riešení a 

technológií digitalizácie konzervovania a 
prezentácie digitálneho obsahu (materiál z dejín 
knižnej kultúry, seriály)

Integrácia procesov konzervovania a digitalizácie
Nástroje a metódy kontroly kvality v masovej 

digitalizácii a konzervovaní  



Aktivity projektu

Aktivita Časový 
harmonogram

Výdavky 
(v EUR)

1.1  Zriadenie centra excelentnosti 
výskumu, ochrany  a prezentácie 
kultúrneho a vedeckého dedičstva

09/2010-12/2010 4 153,20€

1.2  Tvorba stratégie dlhodobej 
udržateľnosti Centra, koordinácia 
aktivít, diseminácia výsledkov výskumu

01/2011-08/2013 4 048,00€

2.1 Obstaranie, inštalácia a uvedenie do 
prevádzky prístrojového vybavenia 
Centra

01/2011-06/2011 238 035,96€

2.2 Obstaranie, inštalácia a uvedenie do 
prevádzky IKT 01/2011-06/2011 3 180 020,58€



Aktivita Časový 
harmonogram

Výdavky 
(v EUR)

3.1  Výskum a vývoj techník sprístupnenia 
digitálneho obsahu a techník vedeckej 
komunikácie

02/2011-08/2013 80841,30€

3.2 Výskum v oblasti reštaurovania, 
konzervovania a ochrany predmetov 
kultúrneho dedičstva (seriály, fotografie)

02/2011-08/2013 58443,00€

3.3 Základný výskum historických knižných 
dokumentov a fondov 02/2011-08/2013 208993,07€

Aktivity projektu



Personálna matica



akujem za pozornos !Ď ť


