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Niektoré uznesenia vlády SR so 
vzťahom k informatizácii kultúry

• Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, UV 978 / 2001+ 
Východiská akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja, UV 211 / 2005 + 
Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja, UV 574 / 2005

• Koncepcia územného rozvoja Slovenska, UV 1033 / 2001
• Politika informatizácie spoločnosti, UV 522 / 2001
• Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR + 

Akčný plán, UV 43 / 2004
• Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej 

správy, UV 837 / 2005
• Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010

(Lisabonská stratégia pre Slovensko), UV 140 / 2005
• Akčné plány k stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do r. 

2010, UV 557 / 2005 /  MINERVA – oficiálny vládny program rozvoja 
znalostnej ekonomiky na Slovensku

• Národný program reforiem SR na roky 2006-2008, UV 797 / 2005
• Národný strategický referenčný rámec, UV 832 / 2005, 457 / 2006



Strategické dokumenty rezortu 
kultúry pre oblasť knihovníctva

• Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
do r. 2006, schválená uznesením vlády SR 
č. 310 z 11.4. 2001

• Program elektronizácie knižníc, schválený 
uznesením vlády SR č. 801 zo 17.7.2002 – o.i. 
jednotný knižničný softvér, postupnosť pripájania 
knižníc na internet: 1. vedecké, 2. verejné
profesionálne, 3. vybrané špeciálne knižnice 

• Stratégia štátnej kultúrnej politiky, schválená
uznesením vlády SR č. 1067 z 10.11.2004



Knižnice v SR
• Zákon 575/2001 Z.z. – ÚOŠS pre oblasť knihovníctva je MK SR
• Zákon 183/2000 Z.z. – SNK je o.i. poradenským, koordinačným, 

vzdelávacím a štatistickým pracoviskom knižničného systému v SR
• K 31.12.2004 v SR celkom temer 6 000 knižníc,  v tom:

= SNK Martin – národná knižnica
= 3 000 školských v základných a stredných školách 
=      38 akademických – univerzitných, fakultných 
= 2 615 verejných, v tom 405 s profesionálnym zamestnancom 
=      12 vedeckých
=    358 špeciálnych (Parlamentná, múzeí a galérií, lekárske, 

technické, vojenské, väzenské, ústavov, úradov....) 

Rôzna zriaďovateľská príslušnosť knižníc (ministerstvá, školy, 
univerzity, územná samospráva - VUC, mestá a obce, ...)



Príprava projektu
• Dlhodobé diskusie SNK – knižnice
• Máj 2005 – úvodné rokovanie MK SR a MVRR SR
• Koordinátor prípravy: MK SR; spoluautori: SNK a SChK
• Jún – august 2005 príprava projektu, rokovania:

- v rámci ministerstva
- Ústredná knižničná rada
- profesijné organizácie
- knižnice v SR 
- MDPT SR
- KIRK

• Dobrovoľný vstup knižníc do projektu, výberová komisia 



Východiská projektu
• analýza verejných prof. knižníc: slabá vybavenosť VT, len 82 verej. profes. knižníc 

slúži ako VPBI = 20 % (obecné knižnice len 6 %),
• absencia IT špecialistov v knižniciach, celoplošné nasadenie by bolo neefektívne, 
• limitovaný rozpočet vo vzťahu k potrebám,
• mimoriadne vysoké náklady pripojenia optickými káblami, perspektíva „chrbticovej 

osi“ siete optických káblov pozdĺž diaľnic a železníc v horizonte najbližších rokov, na 
ktorú bude možné ľahšie a lacnejšie naviazať lokálne pripojenia, 

• diskutabilné centrálne určenie jediného poskytovateľa internetového pripojenia pre 
všetky knižnice zúčastnené v projekte – bezpečnejšia je diverzifikácia,

• potreba úsporného riešenia nákladov na údržbu techniky, 
• potreba úsporného riešenia nákladov softvéru a jeho upgradov, 
• spoľahlivosť a bezpečnosť hardvérového a softvérového riešenia, kompatibilita vo 

vzťahu k externému prostrediu,
• potreba vyškoleného personálu knižníc minimálne na používateľskej úrovni,
• obmedzené priestorové možnosti hlavne menších knižníc,
• veľký záujem knižníc, ochota spolupodieľať sa vlastnými zdrojmi na realizácii, 
• potreba vytvorenia podmienok pre rozširovanie jednotného knižničného softvéru, 

ktorého implementáciu zabezpečuje SNK.



Návrh riešenia a jeho prínosy
Projekt každej zúčastnenej knižnici poskytne výpočtovú techniku:   
1 server, 4 - 8 pracovných staníc, 1 záložný zdroj,1 laser. tlačiareň
(tenkí klienti, záruka 5 rokov, výmena kus za kus, bezpečnosť) 
Slovenská národná knižnica zabezpečí:

• Centrá systémovej podpory - servis, údržba, poradenská činnosť
knižniciam

• vyškolenie pracovníkov knižníc (obsluha,texty,tabuľky,pošta,www) 
Knižnice si samé zabezpečia

• pripojenie na internet, prevádzku
• paušálny ročný poplatok za služby
Vytvorenie 760 VPBI v 110 verej. profes. knižniciach
Vyškolenie 190 pracovníkov knižníc
Prístup k internetu – v r. 2008 pre 400 tisíc občanov
Implementácia a zabezpečenie udržateľnosti ešte 5 r.: SNK



ŠF 2004 – 2006 vs. knižnice: 
čo sa podarilo?

OP Základná infraštruktúra
• podopatrenie 3.1.4 kultúrna infraštruktúra

= knižnice KN, SNV, BJ, Vrbov, Šamorín
• opatrenie 3.2 informatizácia verejnej správy - bloky A, B

= VUC Košice - 7 knižníc (KE, MI, RO, SNV,TV, MO, SO)
• opatrenie 3.2 informatizácia verejnej správy - blok E nár.projekt

= 110 knižníc (6 reg.kraj. + 21 reg.+ 45 mest. + 38 obecných;
20 PO + 13 KE + 19 ZA + 17 BB + 18 NR+ 13 TN + 10 TT)

SOP Priemysel a služby
• opatrenie 1.2 podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry

= projekt 11 akademických, vedeckých a špeciálnych knižníc
JPD Bratislava cieľ 2
• opatrenie 1.5 obnova a rozvoj obcí a zachovanie kult. dedičstva

= Malokarpatská knižnica Pezinok, obec Limbach (aj knižnica)


