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AmbiciAmbicióózny ciezny cieľľ EEÚÚ z z 
LisabonuLisabonu

„„StaStaťť sa do roku 2010 konkurensa do roku 2010 konkurenččne ne 
najsilnejnajsilnejššou a najdynamickejou a najdynamickejššie sa ie sa 
rozvrozvííjajjajúúcou ekonomikou sveta zalocou ekonomikou sveta založženou na enou na 
poznatkochpoznatkoch““
EEÚÚ nie je len hospodnie je len hospodáárske spolorske spoloččenstvo, ale enstvo, ale 
i spoloi spoloččenstvo hodnôt.enstvo hodnôt.
Budovanie spoloBudovanie spoloččnnéého kultho kultúúrneho priestoru rneho priestoru 
(kult(kultúúrnych regirnych regióónov a kontinentu hodnôt) nov a kontinentu hodnôt) 
je významným predpokladom zvyje významným predpokladom zvyššovania ovania 
globglobáálnej konkurencieschopnosti Elnej konkurencieschopnosti EÚÚ..



InformatizInformatizáácia kultcia kultúúry a  ry a  
kontext Ekontext EÚÚ

Rozvoj znalostnej ekonomiky je podmienený Rozvoj znalostnej ekonomiky je podmienený 
celkovým rozvojom znalostnej spolocelkovým rozvojom znalostnej spoloččnosti. nosti. 
NajdynamizujNajdynamizujúúcejcejšíším faktorom tohto procesu m faktorom tohto procesu 
je je informatizinformatizáácia spolocia spoloččnostinosti. . 
Rozvoj Rozvoj ee--ContentContent a a ee--CultureCulture prostredia, jeho prostredia, jeho 
globglobáálne a vnlne a vnúútorntornéé prepojenia, kvalitný prepojenia, kvalitný 
digitdigitáálny obsah a dostupnoslny obsah a dostupnosťť tohto obsahu na tohto obsahu na 
internete je zinternete je záásadným faktorom rozvoja sadným faktorom rozvoja 
znalostnej spoloznalostnej spoloččnostinosti



Uplatnenie kultúry v novom 
programovacom období

Podpora rozvoja regiPodpora rozvoja regióónov SR s vyunov SR s využžititíím ich m ich 
rozvojovrozvojovéého potenciho potenciáálu (osobitne kultlu (osobitne kultúúrneho rneho 
potencipotenciáálu a potencilu a potenciáálu kultlu kultúúrneho dedirneho dediččstva) stva) 
prostrednprostrednííctvom ctvom revitalizrevitalizáácie pamiatkovcie pamiatkovéého ho 
fondufondu a skvalitnenia pra skvalitnenia príístupu k regenerstupu k regeneráácii scii síídieldiel

Podpora rozvoja informaPodpora rozvoja informaččnej spolonej spoloččnosti a budovania nosti a budovania 
znalostnej spoloznalostnej spoloččnosti prostrednnosti prostrednííctvom ctvom rozvoja rozvoja 
pampamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí a podpory a podpory 
obnovy ich infraobnovy ich infrašštrukttruktúúryry



PrPríípravnpravnéé aktivity na strane MK SRaktivity na strane MK SR
v oblasti informatizv oblasti informatizáácie kultcie kultúúryry

Zriadenie Rady ministra kultZriadenie Rady ministra kultúúry pre informatizry pre informatizááciu ciu 
kultkultúúry (od 1. 2. 2006) a prvry (od 1. 2. 2006) a prvéé zasadnutie Rady zasadnutie Rady -- 23. 23. 
3. 2006.3. 2006.
PPodpora koordinodpora koordináácie procesov v oblasti cie procesov v oblasti 
šštandardiztandardizáácie, digitalizcie, digitalizáácie, cie, interoperabilityinteroperability ddáátových tových 
šštrukttruktúúr pamr pamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí
ParticipParticipáácia na vypracovancia na vypracovaníí prprííslusluššných ných 
programovacprogramovacíích dokumentov pre obdobie 2007 ch dokumentov pre obdobie 2007 --
2013 pre 2013 pre ččerpanie erpanie šštrukturtrukturáálnych fondov lnych fondov 
RadikRadikáálne zmenenlne zmenenáá pozpozíícia rezortu kultcia rezortu kultúúry ry -- v v 
opatrenopatreníí 2.2. OP ZE bude ma2.2. OP ZE bude maťť MK SR delegovanMK SR delegovanéé
prpráávomoci sprostredkovatevomoci sprostredkovateľľskskéého orgho orgáánu MDPT SRnu MDPT SR



GlobGlobáálne prlne príínosy nosy 
informatizinformatizáácie kultcie kultúúryry
podpora výchovnopodpora výchovno--vzdelvzdeláávacieho systvacieho systéému, mu, 
rozvoja vedy, výskumu arozvoja vedy, výskumu a inovinováácie, cie, 
podnikatepodnikateľľskskéého prostrediaho prostredia
zlepzlepššenie plenie pláánovania anovania a rozhodovania na rozhodovania na 
úúrovni verejnej sprrovni verejnej spráávy, vy, 
rozvoj kultrozvoj kultúúrneho priemyslu, rneho priemyslu, 
prezentprezentáácia kultcia kultúúry ary a umenia, podpora umenia, podpora 
vyuvyužžitia kultitia kultúúrneho, vedeckrneho, vedeckéého ho 
aa intelektuintelektuáálneho dedilneho dediččstva, stva, 
podpora zvypodpora zvyššovania informaovania informaččnej gramotnosti, nej gramotnosti, 
zrýchlenia zrýchlenia elektronizelektronizááciecie verejnej sprverejnej spráávy vy 
aa dostupnosti internetu.dostupnosti internetu.



Strategický rStrategický ráámec mec 
informatizinformatizáácie kultcie kultúúryry
GlobGlobáálny cielny cieľľ: : 

Podpora budovania poznatkovej Podpora budovania poznatkovej 
spolospoloččnostinosti: skvalit: skvalitňňovanie systovanie systéémov mov 
zzíískavania, spravovania, ochrany skavania, spravovania, ochrany 
aa sprspríístupstupňňovania poznatkov oovania poznatkov o prejavoch prejavoch 
žživej kultivej kultúúry, kultry, kultúúrnych aktivitrnych aktivitáách, ch, 
kultkultúúrnom, vedeckom arnom, vedeckom a intelektuintelektuáálnom lnom 
dedidediččstve pre stve pre šširokirokúú verejnosverejnosťť vrvráátane tane 
sprspríístupstupňňovania kvalitnovania kvalitnéého digitho digitáálneho lneho 
obsahuobsahu



1. INFRA1. INFRAŠŠTRUKTTRUKTÚÚRARA

ŠŠpecifický ciepecifický cieľľ::
Podpora skvalitPodpora skvalitňňovania IK technolovania IK technolóógigiíí, , 
zvyzvyššovanie poovanie poččtu VPBI atu VPBI a informainformaččných ných 
bodov,bodov, skvalitskvalitňňovanie stavu sovanie stavu súúvisiacej visiacej 
fyzickej  infrafyzickej  infrašštrukttruktúúry pamry pamääťťových ových 
aa fondových infondových inšštittitúúciciíí



2. OBSAH A SLU2. OBSAH A SLUŽŽBYBY

ŠŠpecifický ciepecifický cieľľ::
ZlepZlepššovanie harmonizovanie harmonizáácie a cie a interoperabilityinteroperability
ddáátových tových šštrukttruktúúr, zvyr, zvyššovanie kapacity  ovanie kapacity  
digitalizdigitalizáácie, zabezpecie, zabezpeččenie ochrany enie ochrany 
digitdigitáálneho obsahu, zleplneho obsahu, zlepššenie enie 
sprspríístupstupňňovania digitovania digitáálnych dlnych dáát at a informinformááciciíí
oo kultkultúúre ako sre ako súúččasasťť tvorby a rozvoja tvorby a rozvoja ee--
CultureCulture,, ee--ContentContent a a ee--CommerceCommerce prostrediaprostredia



3. 3. ĽĽUDSKUDSKÉÉ ZDROJEZDROJE

ŠŠpecifický ciepecifický cieľľ::

Podpora zvyPodpora zvyššovania kvalifikovania kvalifikáácie acie a znalostznalostíí
odborných pracovnodborných pracovnííkov akov a zlepzlepššovanie ovanie 
systsystéémov riadenia a rozvoja informatizmov riadenia a rozvoja informatizááciecie
kultkultúúryry



PrioritnPrioritnáá os os čč. 2 OP ZE . 2 OP ZE --
InformaInformaččnnáá spolospoloččnosnosťť
Podpora informatizácie kultúry sa prelína v dvoch 

opatreniach prioritnej osi č. 2 OP ZE:
Opatrenie 2.1 Efektívna elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických služieb - dôraz na e-
Culture
Opatrenie 2.2 Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry -
dôraz na e-Content
Opatrenie 2.3ZvýOpatrenie 2.3Zvýššenie prenie príístupnosti k stupnosti k 
šširokopirokopáásmovsmovéému internetu mu internetu dôraz dôraz ee--commercecommerce



OpatrenieOpatrenie 2.1 OP ZE 2.1 OP ZE -- EfektEfektíívnavna
elektronizelektronizááciacia verejnejverejnej sprspráávy a rozvoj vy a rozvoj 
elektronických elektronických sluslužžiebieb

Opatrenie zahOpatrenie zahŕňŕňa podporu a podporu ee--CultureCulture prostredia:prostredia:
zlepzlepššovanie databovanie databáázových a informazových a informaččných systných systéémov mov 
pampamääťťových aových a fondových infondových inšštittitúúciciíí
zlepzlepššenie spoenie spoľľahlivosti informaahlivosti informaččných systných systéémovmov
zlepzlepššenie HW, SW a vyuenie HW, SW a využžíívania IKT vo verejnej vania IKT vo verejnej 
sprsprááve a vve a v oblasti kultoblasti kultúúryry
rozrozšširovanie siete verejných prirovanie siete verejných príístupových bodov stupových bodov 
kk internetu (VPBI) ainternetu (VPBI) a tematickým informtematickým informááciciáám m 
(informa(informaččnnéé kiosky)kiosky)
zlepzlepššenie prezentenie prezentáácie kultcie kultúúry prostrednry prostrednííctvom ctvom 
internetu ainternetu a portportáálov, rozvoj slov, rozvoj súúvisiacich visiacich 
elektronických aelektronických a konzultakonzultaččných sluných služžieb.ieb.



Opatrenie Opatrenie 2.2 OP ZE - Rozvoj 
pamäťových a fondových inštitúcií a 

obnova ich národnej infraštruktúry

Opatrenie podporuje budovanie Opatrenie podporuje budovanie ee--ContentContent
prostredia:prostredia:
zlepzlepššenie systenie systéémov zmov zíískavania, ochrany, skavania, ochrany, 
spracovanie a prezentspracovanie a prezentáácie poznatkovcie poznatkov
digitalizdigitalizáácia, archivcia, archiváácia a sprcia a spríístupstupňňovanie ovanie 
digitdigitáálnych dlnych dáát at a poznatkovpoznatkov
prierezovprierezovéé aktivity vaktivity v oblasti oblasti marginalizovanýchmarginalizovaných
rróómskych komunmskych komuníítt
modernizmodernizáácia a dobudovanie chýbajcia a dobudovanie chýbajúúcej ncej náárodnrodnáá
infrainfrašštrukttruktúúry pamry pamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí



Opatrenie Opatrenie 2.3 OP ZE - 2.3Zvý2.3Zvýššenie enie 
prpríístupnosti k stupnosti k šširokopirokopáásmovsmovéému mu 

internetuinternetu

-- zlepzlepššenie nenie níízkej zkej penetrpenetrááciecie šširokopirokopáásmovsmovéého ho 
internetu a umointernetu a umožžnenie prnenie príístupu nastupu naňň aj mimo centier aj mimo centier 
s ohs ohľľadom na adom na ššpecifickpecifickéé ssíídelndelnéé rozlorozložženie SRenie SR
RastRastúúci prci príístup k stup k šširokopirokopáásmovsmovéému umomu umožžnníí vznik vznik 
dopytu po kvalitnom a rozsiahlom digitdopytu po kvalitnom a rozsiahlom digitáálnom lnom 
obsahu a sluobsahu a služžbbááchch
Prienik na opatrenia 2.1 a 2.2 Prienik na opatrenia 2.1 a 2.2 –– zameranie na zameranie na ee--
commercecommerce,  ,  ee--governmentgovernment, , systemickýsystemický celoceložživotný ivotný 
ee--learninglearning



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..

ladislav_simko@culture.gov.skladislav_simko@culture.gov.sk
02 02 -- 5939 13155939 1315


