
 

Vojenský historický ústav realizuje      

projekt pod názvom: ,,Digitalizácia        

kultúrneho dedičstva VHÚ“ 

 Vojenský historický ústav realizuje 
práce na projekte Digitalizácie kultúrne-
ho dedičstva Vojenského historického 
ústavu. Tento projekt je financovaný pro-
stredníctvom Operačného programu In-
formatizácia spoločnosti (OPIS).  

 Hlavným cieľom projektu, ktorého 

hlavná časť bude ukončená v marci 2015 

je digitalizácia, uchovávanie a sprístupňo-

vanie archívnych fondov VHÚ ako kultúr-

neho dedičstva SR, čím sa napĺňa hlavný 

cieľ predkladaného projektu viazaný na 

príslušný cieľ opatrenia – „Skvalitnenie 

systémov získavania, spracovania, ochra-

ny a využitia poznatkov a digitálneho 

obsahu pamäťových a fondových inštitú-

cií, modernizácia a dobudovanie infra-

štruktúry pamäťových a fondových inšti-

túcií na národnej úrovni.“ Zároveň sa 

zvýši kvalita základného výskumu, doku-

mentačnej činnosti a dosiahne kvalitatív-

ny posun v poznaní vojenskej histórie 

Slovenska. Pomocou projektu sa vytvorí 

základ pre systematické narábanie so 

zdigitalizovanými archívnymi objektmi 

vojensko-historického charakteru na Slo-

vensku vo formátoch, konformných s eu-

rópskymi štandardmi, zachráni vybranú 

časť kultúrneho dedičstva pred mechanic-

kou deštrukciou či ďalším znehodnote-

ním, uľahčí prístup k efektívnemu využí-

vaniu zdigitalizovaných objektov pre edu-

kačné, vedecko-výskumné i osvetové úče-

ly. Projekt priamo napomôže k zdigitalizo-

vaniu špecifického segmentu kultúrneho 

dedičstva, a síce vojenskohistorických 

archívnych objektov.  

 Digitalizáciou archívnych doku-

mentov a materiálov VHÚ zabezpečí 

zrýchlenie prístupu užívateľov, či už laic-

kej alebo odbornej verejnosti k archívnym 

dokumentom, ako aj vytvorenie podmie-

nok na zabezpečenie zvýšenia úrovne 

vedeckého poznania v oblasti vojenskej 

historiografie. V neposlednom rade sa 

výrobou vysokokvalitných digitálnych 

obrazov dostupných elektronicky sa redu-

kuje opotrebovanie krehkých a ľahko 

poškoditeľných dokumentov a predmetov. 

Digitalizácia môže pomôcť pri uchovávaní 

vzácnych materiálov a pri manipulácii         

s nimi, napríklad cez digitálne pracovné 

katalógy a evidencie a pod. Digitalizované 

dokumenty budú užívateľom prístupné 

cez aplikačné programové vybavenie pre 

portál, archív a vyhľadávanie digitalizova-

ných dokumentov prostredníctvom kľúčo-

vých slov. Dlhodobý archív, ktorý bude 

vytvorený v priestoroch VHA bude záro-

veň garantovať vysokú bezpečnosť spra-

covávaných dát a zároveň vysokú dostup-

nosť systémov, ktorá je z pohľadu užíva-

teľov nevyhnutná pre dôveryhodnosť pri 

každodennom a pravidelnom prístupe      

k zdrojom a aplikáciám.   

 Projekt je financovaný z prostried-

kov Európskeho fondu regionálneho roz-

voja prostredníctvom Operačného progra-

mu Informatizácia spoločnosti. Hodnota 

projektu je 998 863,60 EUR pričom celá 

suma, t. j. 100 % je financovaná so štruk-

turálnych fondov EÚ. Európsky fond re-

gionálneho rozvoja je jedným zo štruktu-

rálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu        

a ekonomickú kohéziu EÚ. 


