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Názov projektu:  Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných 

pamäťových    a fondových inštitúcií TTSK 

 

Operačný program: OP Informatizácia spoločnosti 

 

Prioritná os:   2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej 

   infraštruktúry 

 

Opatrenie:   2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho    

  archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,    

  spracovania a ochrany 

 

Trvanie projektu: 

Projekt a jeho realizácia sa uskutoční v období od 04/2012 – 03/2015 

 

Rozpočet projektu podľa zmluvy o NFP: 

1 179 533,20 € (ERDF 75,31 %) 

78 311,86 € (vlastné zdroje žiadateľa 5%) 

308 392,09 € (štátna podpora 19,69 %) 

 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:   

Rozvoj moderných technológií v spoločnosti neobchádza ani kultúrne organizácie. Mimoriadny 

význam využívania moderných technológií vníma Trnavský samosprávny kraj predovšetkým v oblasti 

pamäťových inštitúcií, t.j. múzeí a galérií. Sprístupnenie a využívanie moderných zariadení a internetu 

umožní týmto organizáciám šetrnejšie narábanie so zbierkovými predmetmi. Týmto krokom je možné 

prispieť k predĺženiu životnosti zbierkových predmetov, ich prezentácií pre laickú verejnosť 

(návštevníci múzeí a galérií) a odbornú verejnosť, digitálnemu zachovaniu predmetov, ktoré nie je 

možné iným spôsobom zachovať pre nasledovné generácie.  

Vytvorením digitalizačného pracoviska sa vytvoria možnosti na digitalizáciu všetkých zbierkových 

predmetov v múzeách a galériách TTSK a to nielen v období trvania projektu, ale aj po samotnom 

ukončení. 

V období trvania projektu predpokladáme zdigitalizovať 10 419 kultúrny objektov. 

 

Cieľ projektu:   
Celkovým cieľom projektu je prostredníctvom digitalizácie zbierkových predmetov (predmetov 

kultúrnej hodnoty) v múzeách a galériách Trnavského samosprávneho kraja zvýšiť kultúrnu 

a historickú hodnotu fondov a umožniť lepší prístup a dostupnosť pre odbornú a laickú verejnosť. 

Zároveň je cieľom projektu prispieť k budovaniu Centrálnej evidencie zbierkových predmetov 

v súlade so zákonom č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 

hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a v súlade s aktuálne vyhlásenou výzvou.  

 

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

-  Vybudovanie digitalizačného pracoviska a vytvorenie 1 nového pracovného miesta (príprava 

a čistenie objektov na digitalizáciu, vlastná digitalizácia určitých typov objektov (hlavne po 
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ukončení realizácie aktivít projektu) a čiastočné spracovanie surových dát digitalizovaných 

objektov.), 

- Nákup technického vybavenia, 

- Pripojenie organizácií na vysokorýchlostný internet, 

- Digitalizácia zbierkových predmetov, 

- Transfér údajov do CEMUZ – centrálna evidencia zbierkových predmetov a CEDVU – 

centrálna evidencia diel výtvarného umenia, 

- Sprístupnenie zdigitalizovaných údajov na stránke Úradu TTSK. 

 

Aktuálna situácia v realizácii projektu:    

 

V priebehu mesiacov máj, jún 2012 bola vypracovaná a predložená Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok, ktorá bola schválená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky dňa 28.12.2012. 

Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 12.02.2013. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na súťažných 

podkladoch a pripravujú sa predmety zákaziek pre zabezpečenie realizácie projektu. 

 

 

Projektový manažér: Mgr. Jakub Slobodník, 033/5559 481, slobodnik.jakub@trnava-vuc.sk  

 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou, prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.  

Hypertextové odkazy na orgány zabezpečujúce financovanie a implementáciu projektu: 

www.opis.gov.sk - riadiaci orgán 

www.nsrr.sk - centrálny koordinačný orgán, 

www.informatizacia.sk - sprostredkovateľský orgán. 
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