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aa digitalizdigitaliz áácia vecia ve kých 3D objektovkých 3D objektov
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� Ochrana pamiatok 

� úspešná realizácia 

� digitalizácie zbierok a fondov

� kultúrneho dedičstva                Gerulata Gerulata -- rekonrekon šštrukciatrukcia

� digitalizácia ve kých  a malých 3D objektov

DolnDoln áá MiMiččččččččinin áá



1. 1. 
a)  spoloa)  spolo ččččččččnnéé metmet óódy pamdy pam ää ových aových a fondovýchfondových

inin šštittit úúcici íí pri digitalizpri digitaliz áácici íí fondov a zbierokfondov a zbierok
b)  odlib)  odli ššnosti ochrany pamiatok od fondovýchnosti ochrany pamiatok od fondových

inin šštittit úúcici íí �������� odliodli ššnnáá metodika digitalizmetodika digitaliz ááciecie

2.2.
a)  naa)  našše doteraje doteraj ššie snahy ie snahy 
b)  pripravenosb)  pripravenos na digitalizna digitaliz ááciu pamiatkovciu pamiatkov ééhoho

fondu vo vfondu vo v ääččččččččššom merom mer íítku.tku.

3.3.
modernizmoderniz áácia AIS OP    2008 cia AIS OP    2008 -- 2010 2010 



AIS OP AIS OP –– nnáástroj evidenciestroj evidencie

+ Digitaliz+ Digitaliz áácia 3D = ncia 3D = n áástroj prestroj pre
vedu a výskumvedu a výskum



1.  1.  ššpecifikum pecifikum 
predmet ochrany = externpredmet ochrany = extern éé prostredieprostredie
vvššetky formy vlastnetky formy vlastn ííctva:ctva:
-- ššttáát,t,
-- obce a Vobce a V ÚÚC,C,
-- cirkvcirkv íí,,
-- prpr áávnickvnick éé osoby,osoby,
-- fyzickfyzick éé osoby.  osoby.  

1989                                        20091989                                        2009



Preh ad vlastníctva 
nehnute ných 

národných kultúrnych 
pamiatok

Podiel cirkví na 
vlastníctve 

nehnute ných 
NKP



VlastnVlastn íícka forma cka forma 

-- kritkrit éérium výberu objektov pre digitalizrium výberu objektov pre digitaliz ááciuciu

2.  2.  ššpecifikum pecifikum 
rozmanitosrozmanitos pamiatkovpamiatkov éého fondu:ho fondu:

NehnuteNehnute nnéé nnáárodnrodn éé kultkult úúrne pamiatky,rne pamiatky,
HnuteHnute nnéé nnáárodnrodn éé kultkult úúrne pamiatky,    rne pamiatky,    



HnuteHnute nnéé NKP NKP –– sakrsakr áálne predmety  lne predmety  
98%  vo vlastn98%  vo vlastn ííctve cirkvctve cirkv íí

NehnuteNehnute nnéé NKP NKP -- 7 z7 záákladných druhov:kladných druhov:

A A –– 8 0788 078
LS LS –– 1 9421 942
H H –– 1 4041 404
HZ HZ –– 344344
AG AG –– 376 (n376 (náálezlezíísk 30.000 sk 30.000 –– 50.000)50.000)
T T –– 500500
V V –– 1 3971 397

ĎĎĎĎĎĎĎĎalalššia moia mo nosnos výberu pre digitalizvýberu pre digitaliz ááciu ciu ––
druhovdruhov éé ččččččččlenenielenenie



3.  3.  ššpecifikum pecifikum 
pamiatkovpamiatkov éé úúzemiazemia

PamiatkovPamiatkov éé úúzemia:zemia:
-- pamiatkovpamiatkov éé rezervrezerv áácie   28cie   28
-- pamiatkovpamiatkov éé zzóóny             83ny             83

Lokality zapLokality zap íísansan éé do zoznamu svetovdo zoznamu svetov éého ho 
dedidedi ččččččččstva:stva:



BardejovBardejov

VlkolinecVlkolinec



SpiSpi ššský hrad s okolský hrad s okol íímm

Banská Štiavnica s 
okolím

Súbor ôsmych 
drevených kostolíkov 

���� Bodru al
Hervartov ����

Ladomirová, 
Ruská Bystrá, Tvrdošín, 
Ke marok, Hronsek, 
Leštiny



Preh ad hustoty pamiatok pod a okresov SR 



Preh ad hustoty pamiatok pod a katastrov SR 







SpoloSpolo ččččččččnnéé oblastoblast íí a fondya fondy

Fond hnute ných NKP svojou podstatou toto ný 
so zbierkovými predmetmi ulo enými v SNM 
a iných m úzeách tvoria sakrálne predmety, 
sošky, plastiky a iný mobiliár. 

Oltárne a in é obrazy toto né s výtvarnými 
dielami v SNG a iných galériách .



SpoloSpolo ččččččččnnéé oblastoblast íí a fondya fondy

Druh á spolo ččččná oblas arch ívne fondy - 2D 
objekty, ktoré sú porovnate né s podobnými 
zbierkami v UKB, SNK ale aj v arch ívoch m úzeí, 
galérií, alebo napríklad Matice Slovenskej.

Tretia spolo ččččná oblas kni nica špecializovan á
na oblas ochrany pamiatok.

Metodiky digitalizácie pre tieto oblasti bud ú
skoro toto né.



TerajTeraj ššia digitalizia digitaliz áácia pamiatkovcia pamiatkov éého fondu ho fondu 
je spojenje spojen áá ss hlavnou hlavnou úúlohou Plohou P ÚÚ SR SR 

vv ssúúččččččččasnosti, asnosti, 
ktorou je revktorou je rev íízia pamiatkovzia pamiatkov éého fondu. ho fondu. 

Výstup SVýstup S úúpis pamiatok, pis pamiatok, 
ktorktor éého 1. diel uho 1. diel u vyvy ššiel.iel.







ĎĎĎĎĎĎĎĎalalššie výstupy:ie výstupy:
-- aktualizovanaktualizovan éé databdatab áázy AIS OPzy AIS OP
-- obsiahlejobsiahlej ššie textovie textov éé popisy ako spopisy ako s úúččččččččasas
databdatab áázz
-- digitalizovandigitalizovan éé fotografie, pohfotografie, poh ady, ady, 
grafiky,grafiky, mapymapy
-- inin éé dokumenty archivovandokumenty archivovan éé na rôznych na rôznych 
mméédidi áách na viacerých technicky nezch na viacerých technicky nez áávislých vislých 
systsyst éémoch. moch. 



AIS OP

1985
Súpis 50. a 60. roky 20. storočia.

1988 – 2001
Aktualizácia – identifikačných a vlastníckych údajov.
Slovník hnute ných a nehnute ných kultúrnych 
pamiatok s ilustrovanou prílohou.

2002 – 2008 
Konverzia do SQL, GIS OPF

2008 2008 –– 20102010







ČČČČČČČČo s digito s digit áálnym obsahom?lnym obsahom?

SHARE POINT SHARE POINT –– Intranetový portIntranetový port ááll
AplikAplik áácie, dokumenty, web strcie, dokumenty, web str áánky, metadnky, metad ááta. ta. 

www.pamiatky.skwww.pamiatky.sk www.heritage.skwww.heritage.sk



Rozsah fondov na digitalizáciu

Preh ad zbierok a fondov

Typ 

Zbierka 
v analógovej 
forme Evidované v IS

unikátne 
kultúrne objekty

medziro ččččný nárast 
poččččas 2007-2013

Z toho 
zdigitalizované

Plánované na 
digitalizáciu reštaurova

Miera 
opotrebenia 
objektov v %

Archívne záznamy 1 482 1 100 52 250

Knihy 30 000

Noviny

Seriály

Iný typ tlačeného materiálu 35 238 35 238 1 000 5 000 30 000

Mikrofilm, mikrofiš 6 746

Manuskripty

Hudobniny

Mapy 3 479 3 479 765

Fotografie 223 233 7 971 50 000

Rytiny

Ma by

Plagáty 299 299

Poh adnice 14 360 198 14 162

Muzeálne artefakty (vytvorené človekom)

do 10 cm

do 100 cm

nad 100 cm 

Muzeálne artefakty (prírodné)

Umelecké diela 2D

Umelecké diela 3D

Iné objekty (muzeálne a galerijné)

Film 162 162

Digitálne nosiče (CD, DVD, iné) 635 635

Videozáznamy 137 137

Audiozáznamy

Monumenty 71 000 71 000 12 000 120 6 000 65 000 6 000 35

Iné 23 149 12 988 10 161



Marianka



Preh ad vlastníctva nehnute ných národných 
kultúrnych pamiatok



Podiel cirkví na vlastníctve nehnute ných NKP 



Kalvárie na Slovensku
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