Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os 2 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá požiadala
o poskytnutie pomoci
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Názov projektu
Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra
Opis projektu
a) Východisková situácia
V súčasnosti prebiehajú aktivity v rámci dvoch národných projektov (CAIR a HIS), ktoré realizuje
NOC a ktoré predstavujú dva z troch základných pilierov vybudovania a obnovy národnej
infraštruktúry na správu, uchovávanie a sprístupňovanie zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva (tretí
pilier tvorí národný projekt Centrálny dátový archív, realizuje Univerzitná knižnica v Bratislave).
Národné osvetové centrum je jedinou organizáciou na národnej úrovni, ktorá zodpovedá za
sprístupnenie zdigitalizovaného obsahu, čo je jeden z kľúčových cieľov prioritnej osi č.2 OPIS. CAIR
v prezentačnej rovine zabezpečuje prezentáciu zdigitalizovaného kultúrneho dedičstva z fondových
a pamäťových inštitúcií, avšak sofistikované multimediálne prezentácie a náučné produkty sú stále
oblasťou, v rámci ktorej je možné vytvoriť nové produkty s pridanou hodnotou, aké sa zatiaľ
nerealizovali a v rámci existujúcich projektov OPIS PO2 ani realizovať nebudú. Zároveň je Národné
osvetové centrum, ako jedna z národných kultúrnych inštitúcií, vyčlenená z prebiehajúcej
digitalizácie, pričom jej archív poskytuje jedinečné objekty, informácie a poznatky, ktoré obohacujú
celkový obraz kultúrneho dedičstva Slovenska.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
V súčasnosti neexistuje na Slovensku žiadny jednotný bod, ktorý by sprístupňoval kultúrne dedičstvo
v digitálnom prostredí. Národné osvetové centrum realizuje národný projekt CAIR, ktorý má za úlohu
sprístupniť minimálne 30% zdigitalizovaných objektov v rámci celej PO2 OPIS. Zdigitalizovaný obsah
Národného osvetového centra bude sprístupnený v zmysle platných zákonov prostredníctvom
projektu CAIR, čím obohatí celkový obraz o slovenskom kultúrnom dedičstve, čo kvalitatívne
prispieva k naplneniu globálneho cieľa OPIS i špecifického cieľa OPIS PO2. Multimediálne
prezentačné produkty majú rovnaký efekt a navyše je možné ich využiť nielen vo vzdelávacom
procese, ale aj v rámci globálnej propagácie úspešnej realizácie OPIS PO2, nakoľko sú vhodné ako
súčasť marketingových nástrojov na prezentáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva Slovenska.
Uvedené výstupy preto pomôžu propagácii a využívaniu zdigitalizovaného kultúrneho obsahu z
prioritnej osi č.2 OPIS na vzdelávacie, vedecké i pedagogické účely. Rovnako budú slúžiť ako nástroj
prezentácie slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí a prispejú tak k rozvoju turistického ruchu
na Slovensku.
c) Spôsob realizácie projektu
Proces internej digitalizácie albumov a fotografií bude prebiehať jednoduchým skenovaním na
zakúpenom skeneri. Digitalizácia pozostáva z nasledujúcich krokov: príprava dokumentov na
digitalizáciu a ich prenos v rámci NOC, skenovanie dokumentov, postprocesing, tvorba metadát
(popisných, štrukturálnych, technických a administratívnych),vytvorenie SIP balíčka a jeho expedícia
do CAIR, CDA.
Externá digitalizácia bude prebiehať mimo objektu NOC, a preto bude pozostávať z nasledujúcich
krokov: logistika, odovzdávanie objektov, externá digitalizácia v zmysle popisu v hlavnej aktivite č.1,
kontrola a preberanie výstupov z externej digitalizácie zo strany NOC, v prípade potreby reklamácia,
oprava a pod.
Tvorba multimediálnych prezentačných produktov bude dodaná ako služby externým subjektom, v
rámci NOC budúprebiehať procesy: preberanie a kontrola produktov, integrácia produktov do CAIR.

Všetky procesy sú nastavené tak, aby bolo možné realizovať ich buď v priestoroch NOC alebo u
dodávateľa, čím sa zabezpečuje minimálna náročnosť na logistiku a vzhľadom na počet plánovaných
zdigitalizovaných objektov bude hlavný dôraz kladený na kontrolu výstupov, čo je časovo náročný
proces.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Vhodnosť realizácie projektu je daná najmä výsledkami a ich využitím v budúcnosti. Realizácia
projektu je rozčlenená na internú a externú digitalizáciu, kde časť digitalizácie filmových objektov,
plagátov a bulletinov zabezpečí externý dodávateľ a digitalizáciu fotografií a albumov NOC zrealizuje
vlastnými kapacitami s ohľadom na stanovený počet zdigitalizovaných objektov. Náročnú oblasť
tvorby multimediálnych poduktov zabezpečí externý dodávateľ, ktorý má skúsenosti v uvedenej
oblasti a spolupráca s ním je overená. Nakoľko NOC aktuálne realizuje ďalšie dva infraštruktúrne
národné projekty (CAIR, HIS), má dostatočné skúsenosti s riadením a implementáciou projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
V rámci udržateľnosti bude Národné osvetové centrum digitalizovať svoj archív a tiež archívy a
zbierky iných organizácií, ktoré neboli zapojené do procesu digitalizácie v rámci OPIS PO2, alebo len
sčasti (napr. archív Divadelného ústavu). Bude udržané jedno novovytvorené pracovné miesto
odborného pracovníka - digitalizátora, ktorý bude využívať nadobudnutú technológiu.
Výška schválenej pomoci
5 096 433,98 €
Výber žiadosti o NFP sa uskutočnil na základe objektívne overiteľných kritérií, t. j. výberová komisia sa
nezvolávala.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritnú os 2 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a na základe
príslušných ustanovení Zmluvy o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský
orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo dňa 13. februára 2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3. júna
2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 8. apríla 2011, orgán oprávnený rozhodovať o schválení/neschválení
žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

