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Operačný program Výskum a vývoj 
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a vývoja 
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Celkové oprávnené výdavky 
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Kód ITMS projektu 26210120025 

Miesto realizácie projektu Orviská cesta LDS-F-6, 921 01  Piešťany 
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Na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 

030/2013/.1./OPVaV zo dňa 25. novembra 2013 uzavretej medzi poskytovateľom 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Agentúra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ realizuje Vojenský 

historický ústav (ďalej len „VHÚ“) práce na projekte Vybudovanie informačno-technického 

zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu VHU. 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie počítačovo-komunikačnej infraštruktúry, ktorá 

umožní výrazne zvýšiť kvalitu výskumu VHÚ z pohľadu detailov skúmania ako i jeho 

objemu. Výsledky výskumu prehĺbia znalosti z oblasti vojenskej histórie, čo umožní ich 

zužitkovanie v spoločenskej ale aj v hospodárskej praxi prostredníctvom transferu 

nadobudnutých poznatkov. 

 

VHÚ na báze vlastných ako aj cudzích archívnych fondov a zbierkových predmetov realizuje 

základný a aplikovaný výskum vojenskej histórie Slovenska a zabezpečuje uchovávanie  

archívnych dokumentov a predmetov ako kultúrneho dedičstva Slovenska. Súčasný stav 

rozvoja odborných činnosti VHÚ vyžaduje nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie, 

ktoré od vzniku ústavu v roku 1998 neprešlo výraznými zmenami a je nepostačujúce pre 

potreby modernej historickej vedy.  

Existujúce vybavenie je limitujúcim faktorom rozvoja činnosti ústavu. Prvotným zámerom 

projektu a zároveň nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja činnosti ústavu je preto 

zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre dlhodobú elektronickú archiváciu digitálnych 

objektov a médií zachycujúcich vojenskú históriu, čo umožní ich následné odborné 

spracovanie a sprístupňovanie pre odbornú i laickú verejnosť.  

 

 

 

 



Hlavná aktivita projektu:  

1.1: Obstaranie IKT pre elektronickú archiváciu zbierkových predmetov VHÚ a ich 

sprístupnenie verejnosti.  
Predmetom obstarania budú dodávky počítačových programov, hardvérov a príslušnej 

infraštruktúry, ktoré umožnia efektívnu prácu s predmetmi výskumu, zlepšený manažment  

výskumu, digitálnu archiváciu a sprostredkovanie výsledkov výskumu odbornej i širokej 

verejnosti. Výsledky výskumu realizované vďaka nadobudnutej technike budú sprístupnené 

v muzeálnych expozíciách, na internete a priebežne publikované podľa publikačného 

harmonogramu VHÚ. 

Podporné aktivity projektu 

Riadenie projektu 

Riadenie projektu bude VHU zabezpečovať interným zamestnancom - projektový manažér. 

Projektový manažér je osoba zodpovedná za riadnu a správnu implementáciu projektu, ktorej 

hlavnými úlohami bude komunikácia s RO, SORO, dodávateľmi, kontrola stavu realizácie 

projektu, kontrola a vypracovanie žiadostí o platbu, vypracovanie monitorovacích správ 

a kontrola realizácie publicity projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicity.  

Poistenie majetku 

Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie projektu  

Publicita a informovanosť 

VHU zabezpečí publicitu a informovanosť externým dodávateľom, ktorý je povinný v súlade 

so zmluvou zabezpečiť publicitu a informovanosť v súlade s v súlade s Usmernením pre 

prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity pre operačný program 

Výskum a vývoj a Manuálom pre informovanie a publicitu. 

 

Vybudovanie a modernizácia informačno-technického zabezpečenia kvalitatívne zvýši 

efektívnosť vedeckého výskumu Vojenského historického ústavu v oblasti vojenskej histórie, 

vojenského múzejníctva  a vojenského archívnictva. Zvýši sa kvalita sprostredkovania 

výsledkov vedeckého poznania pre odbornú a širokú verejnosť, čo výrazne prispeje aj k 

integrácii piešťanského regiónu či svidníckeho regiónu do nadregionálnej spolupráce v oblasti 

vojenských dejín Slovenska a rozvoju regiónu v oblasti vojenskej histórie a uchovávania 

kultúrneho dedičstva Slovákov národnostných skupín žijúcich na území Slovenska. 

Výsledky projektu budú priamo využívať jeho domáci a zahraniční odborní partneri vo 

vedeckom  výskume v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva  a vojenského 

archívnictva.  

 

VHÚ ako štátna rozpočtová organizácia plnením osobitných úloh a funkcií v oblasti poznania 

národnej histórie novými prístupmi rozšíri oblasť pôsobenia pre potreby iných domácich, ale 

aj  zahraničných vedeckých inštitúcií. Zvýšia sa možnosti uspokojovania dopytu po nových 

vedeckých poznatkoch v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v ďalších vzdelávacích 

a vedecko-výskumných inštitúciách. Ďalší odborný rast interných vedecko-výskumných 

pracovníkov v súčinnosti s najmodernejšou informačno-komunikačnou technológiou umožní 

naplnenie dlhodobej stratégie komplexnej elektronickej dokumentácie historickej vedy do 

roku 2020. VHÚ realizuje projekt vo vlastných objektoch, ktoré sú z hľadiska priestorových 

kapacít schopné ďalšieho rozširovania a dopĺňania aktivít. Projekt je pri zohľadnení 

uvedených faktorov dlhodobo udržateľný. 
 


