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
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Názov projektu
Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu
Opis projektu
a) Východisková situácia
Východiskovou situáciou pre projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu
je odôvodnená akútna potreba uchopiť a ochrániť novú a prudko sa rozvíjajúcu súčasť kultúrneho
dedičstva. V súčasnosti neexistuje v Slovenskej republike spoľahlivá, primeraná a trvale udržateľná
infraštruktúra na systematickú prácu s pôvodnými elektronickými dokumentmi. Doposiaľ neboli
vytvorené podmienky na zber, správu, sprístupňovanie a ochranu pôvodných („e-Born“)
elektronických prameňov, elektronických monografií, seriálov, webových stránok a ďalších druhov
elektronických publikácií a artefaktov, vrátane elektronických tvorivých a publikačných modelov a
predlôh v súlade s koncepciou „povinného deponátu“ vo väzbe na územie Slovenskej republiky.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu umožní
vybudovanie komplexného systému na systematický zber, správu a ochranu pôvodného digitálneho
obsahu, ktorý je integrálnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Uvedený digitálny obsah tvoria digitálne
objekty, ktoré sú primárne generované ako pôvodné elektronické dokumenty, artefakty („e-Born“) a
webové publikácie. Projekt bude platformou na rozvoj inkluzívnej informačnej spoločnosti ako
prostriedku na podporu vedomostnej ekonomiky ako globálneho cieľa OPIS, ktorého špecifickým
cieľom v PO2 je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov
a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
na národnej úrovni. Primárnym cieľom projektu je ochrana digitálneho obsahu akvizíciou
elektronických kultúrnych objektov vrátane zberu a analýzy a dlhodobého uchovania webových
prameňov (webharvesting, webarchiving), pôvodných („e-Born“) elektronických prameňov,
elektronických monografií, periodík, webových stránok a ďalších druhov elektronických publikácií a
artefaktov, vrátane elektronických tvorivých a publikačných modelov a predlôh.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať v kombinácii interných a externých úkonov. Interní zamestnanci v
spolupráci s dohodármi budú zabezpečovať kontrolu výstupov projektu. Uvedení zamestnanci budú
zabezpečovať hlavné ako aj podporné aktivity projektu. Pre zabezpečenie špecifických odborných
výkonov bude projekt využívať kapacity externých spolupracovníkov na základe dohody o vykonaní
práce/prac. činnosti. Dodávky tovarov a služieb budú zabezpečené prostredníctvom externých
dodávateľov prostredníctvom ukončeného a formálne skontrolovaného VO odborom VO na ÚV SR.
Riadenie projektu a kontrola projektu bude realizovaná formou pravidelných status meetingov.
Publicita bude realizovaná v súlade s manuálom pre informovanie a publicitu pri zachovaní
definovaných požiadaviek.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt zabezpečí komplexnú automatizácia procesu zberu, spracovania, správy a dlhodobého
uchovania pôvodných elektronických kultúrnych objektov a spoľahlivú a výkonnú platformu na
realizáciu elektronických služieb v rezorte kultúry na zvýšenie prístupnosti kultúrnych artefaktov
nielen vedeckej a akademickej obci ale aj širokej verejnosti prostredníctvom portálu, verejného
katalógu a informačných databáz. Vybudovaním realizačného zázemia a obstaraním technických a
technologických zariadení projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu
súčasne prispeje ku skvalitneniu materiálovo-technických podmienok PFI, rozvoju prostriedkov a
technológií na správu a využitie digitálneho obsahu a vybudovaniu metodík procesného riadenia
informačných systémov. Projekt zabezpečí ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva formou zberu,

spracovania, sprístupnenia a následného bezpečného uchovávania pôvodných digitálnych kultúrnych
objektov. Naplnením stanovených merateľných ukazovateľov projektu, projekt prispeje k naplneniu
cieľov OPIS a PO2.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Zabezpečenia trvalej udržateľnosti prevádzky zo strany UKB po skončení realizácie projektu Digitálne
pramene – webharvesting a archivácia e- Born obsahu spočíva v úprave organizačnej štruktúry UKB,
vytvorením nových pracovných pozícii pre pokrytie potrieb na zabezpečenie rutinnej prevádzky a
rozvoja aktivít iniciovaných projektom a alokovaním finančných zdrojov v súčinnosti so zriaďovateľom
(MK SR). Technické zabezpečenie a technologická udržateľnosť projektu sa odvíja od zabezpečenia
prevádzky a údržby inštalovaných IKT (hardvér/softvér) v rámci integrovanej IKT infraštruktúry UKB.
Zabezpečenie finančného krytia pre údržbu inštalovaného HW a SW vybavenia ako aj
kvalifikovaného personálu je nevyhnutné pre bezproblémovú prevádzku počas doby udržateľnosti.
Výška schválenej pomoci
6 800 000,00 €
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.

