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Informácia o výsledkoch ukončeného projektu 
„Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ 

 
Hlavným cieľom projektu „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ bolo – digitalizácia, uchovávanie 
a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ ako kultúrneho dedičstva SR. Pomocou projektu sa 
vytvoril základ pre systematické narábanie so zdigitalizovanými archívnymi objektmi vojensko-
historického charakteru na Slovensku vo formátoch, konformných s európskymi štandardmi, 
zachráni vybranú časť kultúrneho dedičstva pred mechanickou deštrukciou či ďalším 
znehodnotením, uľahčil prístup k efektívnemu využívaniu zdigitalizovaných objektov pre edukačné, 
vedecko-výskumné i osvetové účely. Projekt priamo napomôže k zdigitalizovaniu špecifického 
segmentu kultúrneho dedičstva, a síce vojenskohistorických archívnych objektov. 
Digitalizáciou archívnych dokumentov a materiálov VHÚ zabezpečil zrýchlenie prístupu užívateľov, či 
už laickej alebo odbornej verejnosti k archívnym dokumentom, ako aj vytvoril podmienky na 
zabezpečenie zvýšenia úrovne vedeckého poznania v oblasti vojenskej historiografie. V neposlednom 
rade sa výrobou vysokokvalitných digitálnych obrazov dostupných elektronicky redukuje 
opotrebovanie krehkých a ľahko poškoditeľných archívnych dokumentov.  

 
Prístup k zverejneným zdigitalizovaným objektom sa nachádza na: 

http://ebadatelnavha.vhu.sk/ 
 
Doplňujúce informácie o projekte: 
KÓD ITMS projektu :   21120120015 
Operačný program:   Informatizácia spoločnosti 
Prioritná os:        Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií  

a obnova ich národnej infraštruktúry 
Opatrenie:         2.1 – Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho 

archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie  systémov jeho získavania, 
spracovania a ochrany 

Číslo výzvy:       OPIS-2012/2.1/06-DP – Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných 
a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií 

Typ projektu:      Dopytovo orientovaný 
Trvanie realizácie projektu:  6. február 2013 – 30. jún 2015 
 
Celkové schválené oprávnené výdavky projektu:   998 531,20 EUR 
Celkové oprávnené výdavky projektu k 30.06.2015: 982 041,91 EUR 
 
Ciele a prínosy projektu: 
Strategický cieľ projektu:  Digitalizácia, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych fondov VHÚ 

ako kultúrneho dedičstva SR 
Špecifický cieľ projektu 1:   Zabezpečenie materiálno-technických a personálnych podmienok 

pre digitalizáciu, uchovávanie a sprístupňovanie archívnych 
dokumentov 

 
Výsledky projektu boli zabezpečené s plnením na 100%: 

1. Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení          18 
2. Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line         1 
3. Počet zavedených elektronických služieb pre zdrav. postihnuté  

osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny           1 
4. Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty,  

zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objekty)    7251 
5. Počet zverejnených digitálnych objektov    7251 


