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
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 853 08 Bratislava - Rusovce
Názov projektu
Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry
Opis projektu
a) Východisková situácia
Slovenský ľudový umelecký kolektív je štátna profesionálna umelecká inštitúcia s celoslovenskou
pôsobnosťou v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru, ako aj v oblasti starostlivosti
o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. SĽUK zachováva, dokumentuje a prezentuje staršie i?súčasné
prejavy tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, zvlášť dokumentuje a prezentuje svoju vlastnú činnosť,
zároveň je i hlavným realizátorom vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Prostredníctvom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru plní funkciu kompetenčného centra vo vzťahu k
implementácii Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a štátnej kultúrnej
politiky v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky, iné štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa
tradičnou ľudovou kultúrou. So zberom, digitalizáciou a archiváciou prejavov tradičnej ľudovej kultúry
začal SĽUK už v roku 2010. Má k dispozícii základné technologické vybavenie, ktoré však nepostačuje
na rozsiahlejšiu digitalizáciu kultúrných objektov tradičnej ľudovej kultúry.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Po ukončení realizácie projektu digitalizácie objektov tradičnej ľudovej kultúry bude:
- vybudované digitalizačné pracovisko v priestoroch Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK), ktoré
bude digitalizovať objekty aj po ukončení realizácie projektu;
- obstaraním hardvéru, softvéru, mobilnej digitalizačnej techniky a lokálnych úložísk sa umožní CTĽK
pokračovať v napĺňaní cieľov projektu i po jeho ukončení;
- vytvorené pracovisko slúžiace pre post-processing s použitím obstaranej techniky slúžiacej na
technickú a grafickú úpravu objektov, úschovu a uloženie na serveroch s lokálnym úložiskom a na
tvorbu metadát;
- vytvorený funkčný systém zberu, inventarizácie a digitalizácie objektov tradičnej ľudovej kultúry;
- vytvorený priestor na sprístupnenie nových zdigitalizovaných objektov napojením sa na centrálnu
infraštruktúru, a centrálny dátový archív;
- zdigitalizovaných viac ako 4 100 nových objektov tradičnej ľudovej kultúry;
- vytvorené nové pracovné miesto s dlhodobou udržateľnosťou.
Výsledky projektu budú určené predovšetkým na odborné, vzdelávacie a informačné účely pre
odbornú i laickú verejnosť a v procese školského i mimoškolského vzdelávania.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 2 aktivít sledujúcich plnenie definovaných špecifických
cieľov: Aktivita 1.1 Nákup technológie pre digitalizáciu, spracovanie digitalizovaných objektov a
vytvorenie integračného rozhrania Cieľom tejto aktivity bude vybudovanie vlastného digitalizačného
pracoviska, ktoré bude slúžiť na konverziu analógových kultúrnych objektov do ich digitálnej podoby
a ich ďalšie spracovanie. Súčasťou aktivity bude aj vytvorenie integračného rozhrania na komunikáciu
s centrálnymi komponentami OPIS2. Aktivita sa začala realizovať už v roku 2011.
Aktivita 2.1 Akvizícia, zber, digitalizácia a spracovanie kultúrnych objektov a odborné posúdenie
zdigitalizovaných objektov Uvedená aktivita bude realizovaná hlavne činnosťou akvizičnodigitalizačných tímov, ktoré budú v teréne vyhľadávať a spracovávať kultúrne objekty. Súčasťou
aktivity bude tiež digitalizácia objektov vo vybudovanom digitalizačnom pracovisku. V rámci
podporných aktivít bude realizované príprava žiadosti o NFP, riadenie projektu, finančný manažment

a monitoring projektu. Podporné aktivity začali v apríli 2014 a to prípravou žiadosti o NFP. Všetky
aktivity budú ukončené do 11/2015.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Vhodnosť realizácie projektu je daná nasledovnými skutočnosťami:
- projekt je v súlade s cieľmi OPIS2 a významnou mierou dopĺňa ostatné národné projekty, najmä čo
sa týka digitalizácie prejavov tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva
našej spoločnosti,
- projekt svojimi aktivitami výrazne rozšíri digitálny obsah týkajúci sa tradičnej ľudovej kultúry,
- realizáciou inventarizácie, vytvorením dokumentačno - akvizičných skupín a v spolupráci s nimi
masívnou metodickou činnosťou projekt položí základy rozsiahleho systému získavania spracovania,
ochrany a využitia digitálneho obsahu,
- vytvorenie digitalizačného pracoviska bude základným krokom k vytvoreniu Kreatívneho centra
a Multimediálnej študovne, čo je súčasťou dlhodobého plánu SĽUK-u,
- výsledky projektu umožnia šíriť a distribuovať kultúrne prejavy tak, aby k nim mali prístup všetky
skupiny obyvateľstva s uplatnením zásady „každému, na každom mieste, v každom čase“. Vytvoria sa
také podmienky, ktoré umožnia nasledujúcim generáciám získavať objektívne informácie o
etnokultúrnych tradíciách bez inštitucionálnych a technických bariér a budú ich integrovať do
súčasného kultúrneho života.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Organizačné zabezpečenie prevádzky – po organizačnej stránke bude prevádzka výstupov a
výsledkov projektu zabezpečená zo strany žiadateľa SĽUKu a jeho organizačnej jednotky – Centrum
pre tradičnú ľudovú kultúru. CTĽK bude aj po ukončení projektu v súlade s platným uznesením Vlády
SR vykonávať činnosti smerujúce k inventarizácii, zberu, digitalizácii, archivácii a sprístupňovaniu
rôznych prejavov tradičnej ľudovej kultúry. Po personálnej stránke bude táto činnosť zabezpečená
hlavne prostredníctvom vlastných zamestnancov a po technickej stránke prostredníctvom
vybudovaného digitalizačného pracoviska. V prípade potreby digitalizácie komplikovaných objektov
budú využité služby tretích subjektov.
Finančná udržateľnosť – táto je deklarovaná finančnou analýzou, ktorá je prílohou k žiadosti. Projekt
nevytvára počas realizácie ani v rámci prevádzky žiadny príjem, jeho prínos teda nie
Výška schválenej pomoci
1 599 996,39 €
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.

