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Štrukturálne fondy 

• Národný strategický referenčný rámec 

• Operačný program Informatizácia spoločnosti  

• Prioritná os č.2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a obnova ich národnej infraštruktúry“ (OPIS PO2) 
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Princípy 

• Riadiaci orgán (RO) 

– Úrad vlády Slovenskej republiky 

• Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
(SORO) 

– SORK pre OPIS2 Ministerstva kultúry SR 

• Žiadateľ: Slovenský filmový ústav 

• Partner: Rozhlas a televízia Slovenska 

 Partnerská zmluva 
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07/2015 – 06/2020 
udržateľnosť projektu 

naplnenie merateľných 
ukazovateľov Dopadu 
 

31.6.2020  

ukončenie udržateľnosti 
projektu 

 

administratívne 
ukončenie projektu 

finančné ukončenie 
projektu 

naplnenie merateľných 
ukazovateľov Výsledku 

31.6.2015  

ukončenie aktivít projektu 

 

05/2011 – 06/2015 
realizácia aktivít 
projektu 

Aktivita 1 Vybudovanie 
digitalizačného 
pracoviska SFÚ 

Aktivita 2 Digitalizácia 
(konverzia) kultúrnych 
objektov SFÚ 

Aktivita 3 Vybudovanie 
digitalizačného 
pracoviska RTVS 

Aktivita 4 Digitalizácia 
kultúrnych objektov 
RTVS 

6.3.2012  

podpis zmluvy o poskytnutí 
NFP č. MK-35/2012-M 

 

16.11.2011 predloženie 
žiadosti o NFP  

26.1.2011 odborné 
hodnotenie - 
predloženie 
dokumentov 
preukazujúcich 
splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci 

28.2.2012 schválenie 
žiadosti o NFP 

16.6.2011 

 písomné vyzvanie 

 OPIS-2011/2.1/05-NP 
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1.5.2011 Riadenie projektu, Publicita a informovanosť 
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Princípy 

Revízia OPIS, verzia 3.0 
 
Dňa 19.decembra 2011 bola rozhodnutím Európskej komisie schválená revízia 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 3.0, kde sú zohľadnené 
nasledovné zmeny v prioritnej osi 2: 
• Zvýšenie finančných prostriedkov z národných verejných zdrojov na realizáciu 

prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti na území 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť metódou „pro rata“, 

• Zlúčenie opatrení prioritnej osi do jedného opatrenia 2.1 Digitalizácia obsahu 
pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a 
zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, 

• Aktualizácia zoznamu národných projektov a s tým súvisiaca úprava 
merateľných ukazovateľov. 
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Fakty 

Cieľ: Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva 
 Projekt Digitálna audiovízia vytvorí základ pre: 

• systematické narábanie so zdigitalizovanými audiovizuálnymi kultúrnymi objektmi 
na Slovensku, 

• záchranu vybranej časti diel pred mechanickou deštrukciou a iným 
znehodnotením,  

• uľahčenie prístupu k efektívnemu využívaniu diel pre edukačné, vedecko-
výskumné i osvetové účely. 

6 

Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť 

24.10.2012 NP5 DA, M. Polčíková 



Fakty 

Miesto realizácie projektu: 
• Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, Bratislava 

• Kino Lumiére, Špitálska 4, Bratislava 

• Depozit SFÚ, Pezinok 

• Budova RTVS, Mýtna 1, Bratislava 

• Budova RTVS, Mlynská dolina, Bratislava 
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Fakty 

Neinvestičný projekt 
 
• Náklady na investície – hmotný a nehmotný investičný majetok nemôže prekročiť 

40% z oprávnených výdavkov projektu, 
• Náklady na riadenie, monitoring a publicitu nesmú prekročiť 3% z priamych 

nákladov projektu, 
• Národný projekt Digitálna audiovízia je neinvestičným projektom, jeho 

technológie a výstupy  nemôžu byť použité na komerčné účely. 
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Národný projekt „Digitálna audiovízia“ 
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RTVS 8 650 363,89€ 

SFÚ 15 439 576,48€ 

Nenávratný finančný príspevok 24 089 940,37€ 

24.10.2012 NP5 DA, M. Polčíková 



Fakty 

Typ Názov ukazovateľa SFÚ RTVS 

Výsledok Počet vytvorených špecializovaných 
digitalizačných pracovísk 

1 1 

Počet zdigitalizovaných objektov 
(obrazy, textové dokumenty, zvukové 
záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D 
objekty) 

1 000 57 700 

Dopad 
 

Počet novovytvorených pracovných 
miest 

12 6 
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Fakty – legislatíva SR A ES 

• zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o 
pomoci a podpore“); 

• zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“); 

• zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

• zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„ZVO“); 

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
• Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 

1164/1994; 
• Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia 
Rady (ES) č. 1341/2008 v znení neskorších zmien (ďalej aj „všeobecné nariadenie“); 

• Nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, 
pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 539/2010 zo 16. Júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým 
sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999 v znení neskorších zmien; 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší 
nariadenie (ES) č.1784/1999; 

• Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a 
Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien. 
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Fakty 

Realizácia platieb 
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Úhrada nákladov na personálne 
výdavky, za tovary a služby z 

prostriedkov SFÚ 

Príprava žiadosti o platbu cez 
verejný portál ITMS 

Formálna a administratívna 
kontrola predloženej žiadosti o 

platbu na SORO 

Predloženie schválenej žiadosti o 
platbu na Platobnú jednotku MF 

SR 

Zaradenie žiadosti o platbu do 
súhrnnej žiadosti o platbu  a 

overenie Certifikačným orgánom 
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Fakty 

Realizácia úhrady 
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prostriedky ŠR; 
13,29% 

prostriedky 
ERDF; 75,31% 

prostriedky "pro 
rata"; 11,40% 
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Fakty - realokácia 

Identifikácia úspor v rámci realizácie národného projektu Digitálna audiovízia 
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SFÚ  technológie -462 933,00€ 

RTVS personálne a energie -247 620,00€ 

SFÚ personálne -1 101 902,77€ 

SFÚ plus odvody na dohody 180 838,63€ 

SPOLU -1 631 617,14€ 

24.10.2012 NP5 DA, M. Polčíková 



Fakty – dopady projektu 

Hlavnými dopadmi projektu budú: 
• 18 novovytvorených pracovných miest (z toho 6 obsadených 

mužmi a 12 ženami), 
• udržanie kontextu so svetovými trendmi v záznamových 

a distribučných technológiách a nosičoch, 
• podpora nových distribučných nosičov a kanálov pre 

filmové, zvukové (audio) a zvukovo–obrazové (audiovizuálne) 
kultúrne objekty, 

• zvýšenie povedomia širokej verejnosti o filmovom, zvukovom 
(audio) a zvukovo–obrazovom (audiovizuálnom) kultúrnom, 
archívnom a historickom dedičstve Slovenskej republiky 
prostredníctvom skvalitnenia moderných digitálnych 
technológií a služieb verejnosti. 
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Dokumenty OPIS 

Stránka RO: 

http://www.opis.gov.sk/ 

Stránka SORK: 

http://www.opis.culture.gov.sk 

Stránka SFÚ: 

http://www.sfu.sk/articles.php?category_id=19 

Centrálny register zmlúv: 

http://crz.gov.sk/index.php?ID=428703&l=sk 
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Ďakujem za pozornosť 

Martina Polčíková 

martina.polcikova@sfu.sk 
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