
„„ DigitalizDigitaliz áácia kultcia kult úúrneho dedirneho dedi ččstvastva ““
16. 16. -- 17. 6. 2009, Senec17. 6. 2009, Senec

OperaOperaččný program ný program InformatizInformatiz ááciacia spolospolo ččnostinosti

Erna Erna DohnDohnáálikovlikováá
RO OPIS RO OPIS 

ÚÚrad vlrad vláády SRdy SR



PrioritnPrioritnéé osi OPISosi OPIS

1.1. ElektronizElektronizááciacia verejnej sprverejnej spráávy a rozvoj      vy a rozvoj      
elektronických sluelektronických služžieb ieb –– eGovernmenteGovernment
(ERDF 702 268 409 EUR + (ERDF 702 268 409 EUR + ŠŠR 123 929 719R 123 929 719 EUR)EUR)

2.   Rozvoj pam2.   Rozvoj pamääťťových aových a fondových  fondových  
ininšštittitúúciciíí –– eContenteContent a a eCultureeCulture
(ERDF 163 541 958 EUR + (ERDF 163 541 958 EUR + ŠŠR 28 860 346  EUR)R 28 860 346  EUR)

3.   Zvý3.   Zvýššenie prenie príístupnosti kstupnosti k šširokopirokopáásmovsmovéému internetu mu internetu 
BroadbandBroadband
(ERDF 96 201 152 EUR + (ERDF 96 201 152 EUR + ŠŠR 16 976 674R 16 976 674 EUR)EUR)

4.   Technick4.   Technickáá pomoc pomoc 
(ERDF 31 083 886 EUR + (ERDF 31 083 886 EUR + ŠŠR 5 485 392R 5 485 392 EUREUR))



1.1. prioritnprioritnáá os os -- ElektronizElektronizááciacia verejnej sprverejnej spráávy a rozvoj      vy a rozvoj      
elektronických sluelektronických služžieb, ieb, 

1.1   opatrenie 1.1   opatrenie -- ElektronizElektronizááciacia verejnej sprverejnej spráávy a rozvoj      vy a rozvoj      
elektronických sluelektronických služžieb na centrieb na centráálnej lnej úúrovnirovni

�� vytvorenie avytvorenie a udrudržžateateľľný rozvoj zný rozvoj záákladných komponentov kladných komponentov 
eGovernemntueGovernemntu, hlavne kvalitn, hlavne kvalitnéého ho backback officeoffice ššttáátnej sprtnej spráávy, vy, 
prostrednprostrednííctvom investctvom investííciciíí do zdiedo zdieľľananéého HW, SW aho HW, SW a aplikaplikááciciíí
prevaprevažžne typu G2G podporujne typu G2G podporujúúce efektce efektíívny výkon procesov vny výkon procesov 
na na úúsekoch sekoch ššttáátnej sprtnej spráávy vvy v ssúúlade slade s nnáárodnou koncepciou rodnou koncepciou 
informatizinformatizááciecie verejnej sprverejnej spráávy v SR, ktorý umovy v SR, ktorý umožžnníí integrintegrááciu ciu 
IKI aIKI a vybraných procesov verejnej sprvybraných procesov verejnej spráávy do jednvy do jednéého bodu ho bodu 
–– front front officeoffice

�� vytvorenie avytvorenie a udrudržžateateľľný rozvoj ný rozvoj ššpecializovaných pecializovaných 
komponentov komponentov eGovernmentueGovernmentu,, aa zavzaváádzanie sludzanie služžieb ieb 
eGovernmentueGovernmentu vv ssúúlade so vlade so vššeobecne uzneobecne uznáávanými princvanými princíípmi pmi 
eGovernmentueGovernmentu



1.1. prioritnprioritnáá os os -- ElektronizElektronizááciacia verejnej sprverejnej spráávy a rozvoj      vy a rozvoj      
elektronických sluelektronických služžieb,ieb,

1.2   opatrenie 1.2   opatrenie -- ElektronizElektronizááciacia verejnej sprverejnej spráávy a rozvoj    vy a rozvoj    
elektronických sluelektronických služžieb na miestnej a regionieb na miestnej a regionáálnej       lnej       
úúrovnirovni

�� vytvorenie avytvorenie a udrudržžateateľľný rozvoj kvalitnný rozvoj kvalitnéého ho backback officeoffice samosprsamospráávy vy 
prostrednprostrednííctvom investctvom investííciciíí do zdiedo zdieľľananéého HW, SW, podporujho HW, SW, podporujúúceho ceho 
výkon kvýkon kľľúúččových procesov na regionových procesov na regionáálnej alnej a miestnej miestnej úúrovni rovni 
samosprsamospráávy vvy v ssúúlade slade s konceptom integrovanej architektkonceptom integrovanej architektúúry ISVS, ry ISVS, 
ktorý umoktorý umožžnníí systematicksystematickéé budovanie siete integrovaných budovanie siete integrovaných 
obsluobslužžných miest tak, aby hustota pokrytia vných miest tak, aby hustota pokrytia v regiregióónoch noch 
aa dostupnosdostupnosťť sluslužžieb výrazne znieb výrazne zníížžila potrebu cestovania pri ila potrebu cestovania pri 
vybavovanvybavovaníí sluslužžieb verejnej sprieb verejnej spráávyvy

�� zavzaváádzanie efektdzanie efektíívnych elektronických sluvnych elektronických služžieb samosprieb samospráávy tak, aby vy tak, aby 
boli vboli v ssúúlade slade s konceptom elektronických slukonceptom elektronických služžieb poskytovaných ieb poskytovaných 
ššttáátnou sprtnou spráávou avou a prebiehali spoloprebiehali spoloččne s ne s elektronizelektronizááciuciu ššttáátnej tnej 
sprspráávy na centrvy na centráálnej lnej úúrovni, ktorrovni, ktoréé vyplývajvyplývajúú zz nových monových možžnostnostíí
elektronizelektronizááciecie verejnej sprverejnej spráávy a vvy a vššeobecne uzneobecne uznáávaných princvaných princíípov pov 
eGovernmentueGovernmentu aa pokrývajpokrývajúú najmnajmää nasledujnasledujúúce ce úúseky výkonu sprseky výkonu spráávy  vy  



2.   prioritn2.   prioritnáá os  os  -- Rozvoj pamRozvoj pamääťťových aových a fondových    infondových    inšštittitúúciciíí
aa obnova ich nobnova ich náárodnej infrarodnej infrašštrukttruktúúry, ry, 

2.1 opatrenie  2.1 opatrenie  -- ZlepZlepššenie systenie systéémov zmov zíískavania, spracovania a                skavania, spracovania a                
ochrany obsahu zo zdrojov pamochrany obsahu zo zdrojov pamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí

�� podpora manapodpora manažžmentu smentu súúvisiaceho svisiaceho s riadenriadeníím systm systéémov zmov zíískavania, ochrany a skavania, ochrany a 
spracovaniaspracovania obsahu obsahu 

�� elektronizelektronizááciacia pampamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí
�� vybudovanie Slovenskej digitvybudovanie Slovenskej digitáálnej knilnej knižžnice anice a siete siete ššpecializovaných pecializovaných 

digitalizadigitalizaččnýchných pracovpracovíísk pamsk pamääťťových aových a fondových infondových inšštittitúúciciíí
�� nnáákup informakup informaččných zdrojov ných zdrojov 
�� dokumentdokumentáácia prejavov nehmotncia prejavov nehmotnéého kultho kultúúrneho dedirneho dediččstva astva a elektronizelektronizááciacia

týchto poznatkovtýchto poznatkov
�� zzááznam, zbieranie a dlhodobznam, zbieranie a dlhodobéé archivovanie digitarchivovanie digitáálneho obsahu, lneho obsahu, 

webharvestingwebharvesting, , webarchivingwebarchiving
�� zlepzlepššenie spoenie spoľľahlivosti prevahlivosti preváádzky informadzky informaččných a komunikaných a komunikaččných systných systéémov mov 
�� výskum, prvýskum, prííprava a reinprava a reinšštaltaláácia stcia stáálych expozlych expozííciciíí registrovaných mregistrovaných múúzezeíí a a 

galgalééririíí –– inovinováácia a prezentcia a prezentáácia obsahu cia obsahu 
�� zlepzlepššenie technologickenie technologickéého a technickho a technickéého vybavenia laboratho vybavenia laboratóóririíí, , 

konzervkonzerváátorských a torských a preparpreparáátorskýchtorských pracovpracovíísk pre odbornsk pre odbornéé ooššetrenie, etrenie, 
konzervovanie a rekonzervovanie a rešštaurovanie predmetov a taurovanie predmetov a ššpecializovaných fondovpecializovaných fondov



2.   prioritn2.   prioritnáá os  os  -- Rozvoj pamRozvoj pamääťťových aových a fondových    infondových    inšštittitúúciciíí
aa obnova ich nobnova ich náárodnej infrarodnej infrašštrukttruktúúry,ry,

2.2  opatrenie  2.2  opatrenie  -- DigitalizDigitalizáácia obsahu pamcia obsahu pamääťťových a fondových     ových a fondových     
ininšštittitúúciciíí, archivovanie a  spr, archivovanie a  spríístupstupňňovanie digitovanie digitáálnych dlnych dáátt

�� podpora podpora ďďalalššieho spracovania, sprieho spracovania, spríístupstupňňovania a vyuovania a využžíívania dvania dáát a t a 
poznatkov pampoznatkov pamääťťových a fondových inových a fondových inšštittitúúciciíí v praxi, pri výskume a v praxi, pri výskume a 
pri tvorbe inovatpri tvorbe inovatíívnych projektov, vo vyuvnych projektov, vo vyuččovacom, vzdelovacom, vzdeláávacom, vacom, 
plpláánovacom a rozhodovacom procese na novacom a rozhodovacom procese na šškolkoláách, ch, úúradoch, radoch, 
podnikatepodnikateľľským sektorom a verejnosským sektorom a verejnosťťou ou 

�� podpora manapodpora manažžmentu digitmentu digitáálneho obsahu lneho obsahu 
�� výskum, prvýskum, prííprava aprava a reinreinšštaltaláácia stcia stáálych expozlych expozííciciíí registrovaných registrovaných 

mmúúzezeíí aa galgalééririíí –– inovinováácia acia a prezentprezentáácia obsahu cia obsahu 
�� rozvoj centrrozvoj centráálneho portlneho portáálu kultlu kultúúry ary a poskytovanie sposkytovanie súúvisiacich visiacich 

elektronických aelektronických a ostatných sluostatných služžieb ieb 
�� umiestumiestňňovanie a sprovanie a spríístupstupňňovanie digitovanie digitáálneho obsahu pamlneho obsahu pamääťťovými ovými 

aa fondovými infondovými inšštittitúúciami na internete aciami na internete a verejne prverejne príístupných stupných 
miestachmiestach



3.    prioritn3.    prioritnáá os  os  -- ZvýZvýššenie prenie príístupnosti kstupnosti k šširokopirokopáásmovsmovéému     mu     
internetu,internetu,

3.1  opatrenie 3.1  opatrenie -- Rozvoj aRozvoj a podpora trvalo udrpodpora trvalo udržžateateľľnnéého vyuho využžíívania    vania    
infrainfrašštrukttruktúúry ry šširokopirokopáásmovsmovéého prho príístupustupu

�� zavzaváádzanie, rozvoj a prevdzanie, rozvoj a preváádzka moderných siedzka moderných sieťťových ových 
platforiem zabezpeplatforiem zabezpeččujujúúcich komunikcich komunikááciu systciu systéémov mov ššttáátnej tnej 
sprspráávy vvy v rozsahu potrebnom pre rozvoj rozsahu potrebnom pre rozvoj eGovernmentueGovernmentu

�� rozvoj regionrozvoj regionáálnych alnych a loklokáálnych lnych šširokopirokopáásmových sietsmových sietíí
vv oblastiach, neatraktoblastiach, neatraktíívnych pre komervnych pre komerččných ných 
prevpreváádzkovatedzkovateľľov ov 

-- rozvoj rozvoj metalickýchmetalických a bezdrôtových pra bezdrôtových príístupových stupových 
šširokopirokopáásmových sietsmových sietíí

-- rozvoj metropolitných optických sietrozvoj metropolitných optických sietíí
-- rozvoj optických prrozvoj optických príístupových stupových šširokopirokopáásmových sietsmových sietíí FTTxFTTx



MateriMateriáály sly súúvisiace s OPISvisiace s OPIS

�� Programový manuProgramový manuáál OPISl OPIS
�� KomunikaKomunikaččný plný pláán OPISn OPIS
�� InternInternéé manumanuáály procedly procedúúr RO, SORO a PJr RO, SORO a PJ
�� ŠŠttúúdie uskutodie uskutoččniteniteľľnostinosti
�� VýzvyVýzvy
�� PrPrííruruččka pre ka pre žžiadateiadateľľov pomociov pomoci
�� Hodnotiace a výberovHodnotiace a výberovéé kritkritééririáá
�� PrPrííruruččka pre hodnotiteka pre hodnotiteľľov projektovov projektov



Typy projektov OPISTypy projektov OPIS

NNáárodnrodnéé projektyprojekty

�� projekty s celonprojekty s celonáárodnou pôsobnosrodnou pôsobnosťťou, PO 1, PO 2ou, PO 1, PO 2
�� zoznam nzoznam náárodných projektov a jeho aktualizrodných projektov a jeho aktualizáácia, berie na cia, berie na 

vedomie monitorovacvedomie monitorovacíí výbor výbor 
�� proces výberu nproces výberu náárodných projektov, tzv. K.O. kritrodných projektov, tzv. K.O. kritééririáá
�� implementimplementáácia ncia náárodných projektovrodných projektov

Dopytovo orientovanDopytovo orientovanéé projektyprojekty

�� proces výberu dopytovo orientovaných projektov, sproces výberu dopytovo orientovaných projektov, súúťťaažž
projektov, bodovanie, PO 3projektov, bodovanie, PO 3

�� implementimplementáácia dopytovo  orientovaných projektovcia dopytovo  orientovaných projektov



Výber a schvaVýber a schvaľľovanie projektov OPISovanie projektov OPIS

�� formformáálne kritlne kritééririáá, SORO OPIS, SORO OPIS

�� odbornodbornéé kritkritééririáá, odborn, odborníí hodnotitelia hodnotitelia 

�� výberovvýberovéé kritkritééririáá, výberov, výberováá komisiakomisia



FormFormáálne kritlne kritééririáá

�� úúplnosplnosťť
�� opropráávnenosvnenosťť

OdbornOdbornéé kritkritééririáá

�� vhodnosvhodnosťť a a úúččelnoselnosťť
�� spôsob realizspôsob realizáácie projektucie projektu
�� rozporozpoččet a net a náákladovkladováá efektefektíívnosvnosťť
�� administratadministratíívna, technickvna, technickáá a odborna odbornáá

pripravenospripravenosťť žžiadateiadateľľaa
�� udrudržžatelnosatelnosťť projektuprojektu



VýberovVýberovéé kritkritééririáá

�� vývýšška prka prííspevkuspevku

�� bodovbodovéé hodnotenie pre dopytovo orientovanhodnotenie pre dopytovo orientovanéé projektyprojekty



ŠŠttúúdie uskutodie uskutoččniteniteľľnosti PO 1nosti PO 1

�� 1.  1.  ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti zamerannosti zameranáá na celkovna celkovúú architektarchitektúúru ru eGovernmentueGovernmentu
�� 2. 2. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti projektov zamerannosti projektov zameranáá na rozvoj sluna rozvoj služžieb ieb 

eGovernmentueGovernmentu na centrna centráálnej lnej úúrovnirovni
�� 3. 3. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti zamerannosti zameranáá na rozvoj sluna rozvoj služžieb ieb eGovernmentueGovernmentu na na 

úúrovni samosprrovni samospráávyvy
�� 4. 4. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti zamerannosti zameranáá na rozvoj komunikana rozvoj komunikaččnono--technologickej technologickej 

infrainfrašštrukttruktúúry informary informaččných systných systéémov verejnej sprmov verejnej spráávy na centrvy na centráálnej lnej úúrovni rovni 
�� 5. 5. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti zamerannosti zameranáá na rozvoj komunikana rozvoj komunikaččnono--technologickej technologickej 

infrainfrašštrukttruktúúry informary informaččných systných systéémov verejnej sprmov verejnej spráávy na vy na úúrovni samosprrovni samospráávyvy
�� 6. 6. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti nosti -- Rozvoj sluRozvoj služžieb ieb eGovernmentueGovernmentu v oblasti v oblasti eHealtheHealth
�� 7. 7. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti nosti -- PoradenskPoradenskéé sluslužžby na vytvorenie koncepcie a by na vytvorenie koncepcie a 

zavedenie IOM zavedenie IOM 
�� 8. 8. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti nosti -- Architektonický rArchitektonický ráámec a implementmec a implementáácia cia 

Programu Programu eHealtheHealth
�� 9. 9. ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti nosti -- DDáátovtovéé centrum obccentrum obcíí aa miest (DCOM)miest (DCOM)



ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti PO 2nosti PO 2

�� ššttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti projektov prioritnej osi 2 nosti projektov prioritnej osi 2 
OPIS je vypracovOPIS je vypracováávanvanáá na zna zááklade zmluvy uzavretej klade zmluvy uzavretej 
18.9.2008 medzi 18.9.2008 medzi ÚÚradom vlradom vláády Slovenskej republiky dy Slovenskej republiky 
a konzorciom firiem a konzorciom firiem CrossCross CzechCzech, a. s. a , a. s. a ErnstErnst &&YoungYoung
Slovakia, sSlovakia, s.. r. o.r. o.

�� doba trvania zmluvy doba trvania zmluvy –– 12 mesiacov12 mesiacov



Mesiace od Mesiace od 
podpisu Zmluvypodpisu ZmluvyHarmonogram aktivHarmonogram aktivíít t ŠÚŠÚ PO 2PO 2

112233445566778899
11
00

11
11

11
22

Popis východPopis východíísksk
Analýza skutoAnalýza skutoččnnéého stavuho stavu
NNáávrh rievrh rieššeneníí -- 1. 1. ččiastkoviastkováá etapaetapa
NNáávrh rievrh rieššeneníí -- 2. 2. ččiastkoviastkováá etapaetapa
NNáávrh rievrh rieššeneníí -- 3. 3. ččiastkoviastkováá etapaetapa
NNáávrh rievrh rieššeneníí -- 4. 4. ččiastkoviastkováá etapaetapa
NNáávrh rievrh rieššeneníí -- 5. 5. ččiastkoviastkováá etapaetapa



Predmet/ciePredmet/cieľľ ššttúúdie PO 2die PO 2

�� systsystéém konzervovania a rem konzervovania a rešštaurovania kulttaurovania kultúúrnych objektov pre rnych objektov pre 
úúččely digitalizely digitalizááciecie

�� systsystéém výroby digitm výroby digitáálnych objektov (Digitalizlnych objektov (Digitalizáácia)cia)

�� systsystéém archivm archiváácie digitcie digitáálnych objektov (Digitlnych objektov (Digitáálny archlny archíív)v)

�� systsystéém pre spracovanie, sprm pre spracovanie, spráávu a prezentvu a prezentááciu digitciu digitáálnych objektov lnych objektov 
(Digit(Digitáálna knilna knižžnica a prezentanica a prezentaččnnáá vrstva) vrstva) 

�� systsystéém tvorby a vyum tvorby a využžitia obsahu vritia obsahu vráátane systtane systéému uplatnenia mu uplatnenia 
autorských prautorských prááv pre digitv pre digitáálne objekty (DRM lne objekty (DRM –– digitaldigital rightsrights
managementmanagement))



Analýza Analýza ŠÚŠÚ PO 2 je zameranPO 2 je zameranáá nana

�� analýza potrieb slovenskanalýza potrieb slovenskéého kultho kultúúrneho sektorarneho sektora
�� ininšštituciontitucionáálna analýza lna analýza 
�� analýza stavu implementanalýza stavu implementáácie eurcie euróópskych stratpskych stratéégigiíí aa iniciatiniciatíívv
�� technologicktechnologickáá analýza infraanalýza infrašštrukttruktúúry kultry kultúúrneho sektorurneho sektoru
�� analýza analýza ššpecifických kritpecifických kritééririíí a postupov, pre jednotliva postupov, pre jednotlivéé typy typy 

objektov, na ich zachovobjektov, na ich zachováávanievanie
�� analýza organizanalýza organizáácie, prepojenia, integrcie, prepojenia, integráácie a potrebných vlastnostcie a potrebných vlastnostíí

jednotlivých typov informajednotlivých typov informaččných systných systéémov, potrebných pre mov, potrebných pre 
jednotlivjednotlivéé typy digitalizovaných objektovtypy digitalizovaných objektov

�� analýza procesov digitalizanalýza procesov digitalizáácie od prcie od príípravných procesov apravných procesov ažž po po 
odbornodbornéé ččinnosti sinnosti súúvisiace svisiace s tvorbou tvorbou metadmetadáátt, uchov, uchováávanvaníím m 
aa sprspríístupnenstupneníím digitm digitáálnych objektovlnych objektov

�� analýza informaanalýza informaččnej bezpenej bezpeččnostinosti
�� analýza pranalýza prííslusluššnej platnej legislatnej platnej legislatíívy a autorských prvy a autorských práávv
�� finanfinanččnnáá analýza analýza 



NNáávrhovvrhováá ččasasťť ŠÚŠÚ PO 2 je zameranPO 2 je zameranáá na na 

�� ininšštituciontitucionáálne a organizalne a organizaččnnéé zabezpezabezpeččenie PO 2 enie PO 2 
�� technicktechnickéé aa technologicktechnologickéé rierieššenie implementenie implementáácie cie 

predmetnpredmetnéého opatrenia PO 2ho opatrenia PO 2
�� zistenie kompatibility szistenie kompatibility s iniciatiniciatíívami a stratvami a stratéégiami Egiami EÚÚ
�� manamanažžment ament a riadenie riadenie ľľudských zdrojov udských zdrojov 
�� finanfinanččný plný pláán an a analýzaanalýza
�� riadenie rizriadenie rizííkk
�� monitoring splnenia ciemonitoring splnenia cieľľov (vrov (vráátane postane posúúdenia denia 

monitorovacmonitorovacíích indikch indikáátorov) torov) 
�� harmonogram implementharmonogram implementáácie predmetncie predmetnéého opatrenia PO 2ho opatrenia PO 2
�� podrobnpodrobnéé zzááverevereččnnéé hodnotenie implementhodnotenie implementáácie cie 

predmetnpredmetnéého opatrenia PO 2  ho opatrenia PO 2  



KKľľúúččovovíí realizrealizáátori projektov PO 2 tori projektov PO 2 

�� SlovenskSlovenskáá nnáárodnrodnáá kniknižžnica nica –– pre textovpre textovéé objekty objekty 

�� SlovenskSlovenskéé nnáárodnrodnéé mmúúzeum zeum –– pre malpre maléé 3D objekty3D objekty

�� SlovenskSlovenskáá nnáárodnrodnáá galgalééria ria –– pre 2D objekty (a pre 2D objekty (a 
malmaléé 3D objekty)3D objekty)

�� Pamiatkový Pamiatkový úúrad SR rad SR –– veveľľkkéé 3D objekty3D objekty

�� Slovenský filmový Slovenský filmový úústav stav –– audiovaudiovíízia (film, video, zia (film, video, 
audio)audio)



ŠŠttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti PO 3nosti PO 3

�� ššttúúdia uskutodia uskutoččniteniteľľnosti projektov prioritnej osi 3 nosti projektov prioritnej osi 3 
OPIS je vypracovOPIS je vypracováávanvanáá na zna zááklade zmluvy uzavretej klade zmluvy uzavretej 
18.11.2008 medzi 18.11.2008 medzi ÚÚradom vlradom vláády Slovenskej republiky dy Slovenskej republiky 
a konzorciom firiem a konzorciom firiem OctigonOctigon, a. s. a KPMG, a. s. a KPMG, s, s.. r. o.r. o.

�� doba trvania zmluvy doba trvania zmluvy –– 5 mesiacov5 mesiacov



Mesiace od Mesiace od 
podpisu Zmluvypodpisu ZmluvyHarmonogram aktivHarmonogram aktivíít t ŠÚŠÚ PO 3PO 3
11 22 33 44 55

Popis východPopis východíísksk
Analýza skutoAnalýza skutoččnnéého stavuho stavu
NNáávrh rievrh rieššeneníí



Predmet/ciePredmet/cieľľ ššttúúdie PO 2die PO 2

�� systsystéém konzervovania a rem konzervovania a rešštaurovania kulttaurovania kultúúrnych objektov pre rnych objektov pre 
úúččely digitalizely digitalizááciecie

�� systsystéém výroby digitm výroby digitáálnych objektov (Digitalizlnych objektov (Digitalizáácia)cia)

�� systsystéém archivm archiváácie digitcie digitáálnych objektov (Digitlnych objektov (Digitáálny archlny archíív)v)

�� systsystéém pre spracovanie, sprm pre spracovanie, spráávu a prezentvu a prezentááciu digitciu digitáálnych objektov lnych objektov 
(Digit(Digitáálna knilna knižžnica a prezentanica a prezentaččnnáá vrstva) vrstva) 

�� systsystéém tvorby a vyum tvorby a využžitia obsahu vritia obsahu vráátane systtane systéému uplatnenia mu uplatnenia 
autorských prautorských prááv pre digitv pre digitáálne objekty (DRM lne objekty (DRM –– digitaldigital rightsrights
managementmanagement))



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť! ! 



erna.dohnalikova@vlada.gov.skerna.dohnalikova@vlada.gov.sk
opis@vlada.gov.skopis@vlada.gov.sk

02/5729551202/57295512
www.opis.gov.skwww.opis.gov.sk


