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„Stať sa do roku 2010 konkurenčne 
najsilnejšou a najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcou ekonomikou sveta 
založenou na poznatkoch“ 



EÚ – spoločenstvo hodnôt 

•  EÚ nie je len hospodárske spoločenstvo, ale i 
spoločenstvo hodnôt. 

•  Slovensko sa má usilovať nielen o rozvoj 
znalostnej ekonomiky, ale i znalostnej 
spoločnosti. 

•  Budovanie spoločného kultúrneho priestoru - 
kultúrnych regiónov a kontinentu hodnôt. 

•  Ako zmení a bude ovplyvňovať „obsah“ na 
internete naše deti? Čo cez neho uvidia?  



Čo im ponúkneme?  



Zámery MK SR  
v novom programovacom období 

Ø  Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a 
budovania znalostnej spoločnosti prostredníctvom 
rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a 
podpory obnovy ich infraštruktúry 

 
Ø  Podpora rozvoja regiónov SR s využitím ich 

rozvojového potenciálu (osobitne kultúrneho 
potenciálu a potenciálu kultúrneho dedičstva) 
prostredníctvom revitalizácie pamiatkového fondu 
a skvalitnenia prístupu k regenerácii sídiel  



Návrh Regionálneho operačného programu 

Prioritná Os 4 
 Infraštruktúra pamäťových fondových inštitúcií na 
regionálnej a miestnej úrovni a revitalizácia 
pamiatkového fondu: 

 
§  4.1. Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry 

pamäťových a fondových inštitúcií (35 mil. EUR – návrh 
MK SR) 

 
§  4.2. Revitalizácia a hospodárske využitie významných 

 pamiatkových objektov v území (160 mil. EUR – návrh 
MK SR) 

       



Návrh Operačného programu  
znalostná ekonomika 

Prioritná Os 2   
  Informačná spoločnosť 

 
§  2.2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a  obnova 

ich národnej infraštruktúry (175 mil. EUR – návrh MK 
SR) 

 
 Zámerom MK SR je získať pre toto opatrenie pozíciu SO/RO.  
 MK SR podporuje zámer vytvoriť samostatný OP 
Informačná spoločnosť. 



Prípravné aktivity MK SR 
 v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti 

Ø Zriadenie Rady ministra kultúry pre 
informatizáciu kultúry (od 1. 2. 2006) 

Ø  Prvé zasadnutie Rady - 23. 3. 2006. Hlavné 
poslanie Rady: 
§  koordinácia vypracovania Stratégie informatizácie 

kultúry a 
§  Stratégie digitalizácie kultúrneho, vedeckého a 

intelektuálneho dedičstva na Slovensku, ako i 
§  podpora koordinácie procesov v oblasti štandardizácie, 

interoperability a spolupráce dátových štruktúr 
pamäťových a fondových inštitúcií 

Ø  Príprava organizačnej štruktúry MK SR pre 
funkciu SO/RO pre opatrenie 2.2. Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
národnej infraštruktúry a ostatných opatrení 
NSRR v odbornej gescii MK SR. 



Strategický rámec informatizácie kultúry 

Štruktúra strategického rámca: 
Ø Globálny cieľ - podpora budovania znalostnej 

spoločnosti: skvalitňovanie systémov získavania, 
spravovania, ochrany a sprístupňovania poznatkov o 
prejavoch živej kultúry, kultúrnych aktivitách, kultúrnom, 
vedeckom a intelektuálnom dedičstve pre širokú verejnosť 
vrátane sprístupňovania kvalitného digitálneho obsahu 

Ø Základné piliere - Infraštruktúra; Obsah a služby; 
Ľudské zdroje 

Ø Špecifické ciele; 12 Opatrení; Aktivity; Štandardy 
a Nástroje. 

      
 Rada ministra kultúry pre informatizáciu kultúry odporučila 
Strategický rámec informatizácie kultúry využiť ako 
východisko na rozpracovanie Stratégie informatizácie 
kultúry. 



Pamäťové a fondové inštitúcie 

Sú hlavným nositeľom, uchovávateľom a 
sprostredkovateľom spoločenského, technického, 
vedeckého a kultúrneho dedičstva, poznania, 
poznatkov, resp. obsahu – kľúčového faktora 
napredovania a konkurencieschopnosti 
spoločnosti a územia. 

 
Medzi pamäťové a fondové inštitúcie patria archívy, 

knižnice, múzeá, galérie, pracoviská pre ochranu 
pamiatkového fondu, špecializované odborné 
ústavy a pracoviská v oblasti kultúry, vysokých 
škôl, SAV, organizácie pre správu a ochranu 
autorských práv, ochranu duševného a 
priemyselného vlastníctva a pod. 

 



Poznatky a ich spracovanie 

Pod poznatkami môžeme rozumieť:  
Ø  nehmotné a hmotné (hnuteľné a nehnuteľné) hodnoty 

spravované pamäťovými a fondovými inštitúciami;  
Ø  zbierkové predmety a 
Ø  obrazom, zvukom, písmom, tlačou alebo ináč 

zaznamenané informácie, ktoré tieto inštitúcie 
zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú. 

 
Pamäťové a fondové inštitúcie pracujú s poznatkami 

v nasledovnej línii: 
 
získavanie - > 

  spracovanie - > 
   systém ochrany - > 
    prezentácia a sprístupňovanie - > 
      ďalšie spracovanie a využitie. 



Opatrenie 2.1.  
Efektívna elektronizácia verejnej správy a  

rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie tiež podporuje informatizáciu v oblasti kultúry: 
 
Ø  zlepšovanie databázových systémov pamäťových a fondových 

inštitúcií  
Ø  zlepšenie spoľahlivosti informačných systémov 
Ø  zlepšenie HW, SW a využívania IKT vo verejnej správe a v oblasti 

kultúry 
Ø  rozširovanie siete verejných prístupových bodov k internetu (VPBI) 

a tematickým informáciám (informačné kiosky) 
Ø  zlepšenie prezentácie kultúry prostredníctvom internetu a portálov, 

rozvoj súvisiacich elektronických a konzultačných služieb. 
Ø  tvorba a rozvoj e-Culture prostredia  



Opatrenie 2.2.  
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova 

ich národnej infraštruktúry 

 Opatrenie sa zameriava na podporu aktivít súvisiacich so 
získavaním poznatkov, technickým stavom ich ochrany, 
technologickými postupy ich spracovania a digitalizácie, ich 
digitalizáciou, sprístupňovaním digitálneho obsahu verejnosti a 
zlepšením technického stavu národnej infraštruktúry pamäťových 
a fondových inštitúcií. Opatrenie podporuje budovanie e-Content 
prostredia a nadväzný rozvoj e-Commerce.   

 
Opatrenie zahŕňa podporu v nasledovných oblastiach:  
Ø  zlepšenie systémov získavania, ochrany, spracovanie a prezentácie 

poznatkov 
Ø  digitalizácia, archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát 

a poznatkov 
Ø  prierezové aktivity v oblasti marginalizovaných rómskych komunít 
Ø  národná infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií  



 
Prvá skupina aktivít:  

zlepšenie systémov získavania, ochrany, spracovanie a 
prezentácie poznatkov – bližšia špecifikácia 

1. skvalitňovanie systémov získavania poznatkov: 
Ø  nákup informačných zdrojov (databáz, práv na 

zverejňovanie informácií a pod.) 
Ø  legislatívne opatrenia zamerané na 

systematické získavanie a deponovanie 
elektronických dokumentov do zbierok knižníc 
(novelizácia zákona o povinnom výtlačku „legal 
deposit“) 

Ø  dokumentácia prejavov nehmotného kultúrneho 
dedičstva vrátane dokumentácie tradičných 
zručností a elektronizácia týchto poznatkov; 



Prvá skupina aktivít:  
zlepšenie systémov získavania, ochrany, spracovanie a 

prezentácie poznatkov – bližšia špecifikácia 

2. zlepšenia systémov ochrany a prezentácie 
poznatkov (zbierok, informácií a ich nosičov) 

Ø  zlepšenie stavu protipožiarnej ochrany, 
elektronickej ochrany a vnútorných podmienok 
(klimatizácia a uloženie zbierkových 
predmetov, knižných a archívnych dokumentov 
a podobných chránených fondov) pamäťových 
a fondových inštitúcií  

Ø  zlepšenie spoľahlivosti prevádzky informačných 
a komunikačných systémov 

Ø  realizácia výsledkov výskumov v oblasti 
masovej deacidifikácie lignocelulózových 
nosičov informácií v pamäťových inštitúciách  



Prvá skupina aktivít:  
zlepšenie systémov získavania, ochrany, spracovanie a 

prezentácie poznatkov – bližšia špecifikácia 

3. skvalitňovanie spracovania získaných poznatkov: 
Ø  výskum, príprava a reinštalácia stálych expozícií 

registrovaných múzeí a galérií – inovácia 
a prezentácia obsahu 

Ø  zlepšenie technologického a technického 
vybavenia laboratórií, konzervátorských 
a preparátorských pracovísk pre odborné 
ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie 
predmetov a špecializovaných fondov 
(knižných, archívnych,...) 



Prvá skupina aktivít:  
zlepšenie systémov získavania, ochrany, spracovanie a 

prezentácie poznatkov – bližšia špecifikácia 

4. podpora aplikácie a využitia poznatkov: 
Ø  podpora ďalšieho spracovania, sprístupňovania 

a využívania dát a poznatkov pamäťových 
a fondových inštitúcií v praxi, pri výskume a pri 
tvorbe inovatívnych projektov, vo vyučovacom, 
vzdelávacom, plánovacom a rozhodovacom 
procese na školách, úradoch, podnikateľským 
sektorom a verejnosťou vrátane rozvoja 
komerčných aktivít v oblasti e-Commerce 
s digitálnymi dokumentmi (e-kníhkupectvo 
a pod.) 

Ø  využitie geografických informačných systémov 
pre priestorové usporiadanie dát a poznatkov 
území a pre vyhodnocovanie územného 
rozvojového potenciálu a rozvojových limitov 
územia 



Druhá skupina aktivít – digitalizácia, archivácia a 
sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov 

Ø  vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete 
špecializovaných digitalizačných pracovísk pamäťových 
a fondových inštitúcií  

Ø  záznam, zbieranie a dlhodobé archivovanie digitálneho obsahu, 
webharvesting, webarchiving 

Ø  umiestňovanie a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými 
a fondovými inštitúciami na internete - prezentácia obsahu 
prostredníctvom internetových portálov 

Ø  ochrana digitálneho obsahu a zvýšenie spoľahlivosti 
informačných systémov 

Ø  vybudovanie systémov sprístupňovania (access points) 
a využívanie obsahových digitálnych informácií (e-content) 
a poznatkov na podporu vedy, vzdelania, inovácií a služieb.  

. 



Tretia a štvrtá skupina aktivít 

Tretia skupina aktivít – prierezové aktivity v oblasti 
marginalizovaných rómskych komunít: 
Ø  vybudovanie siete piatich výskumných, dokumentačných 

a interpretačných centier rómskej kultúry (Martin, 
Komárno, Spiš, Gemer, ......) 

 
Štvrtá skupina aktivít – národná infraštruktúra pamäťových a 

fondových inštitúcií:  
Ø Modernizácia a budovanie národnej infraštruktúry 

pamäťových a fondových inštitúcií 
 
 

 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich 
infraštruktúry budú podporované v rámci cieľov konvergencia a  
regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (t.j. aj BSK).  



 
 

Ďakujem za pozornosť. 
  

martin_kovac@culture.gov.sk  
 

02 - 5939 1332  


