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Základné informácie
DITEC, a.s. – člen skupiny
dodávateľov zmluvy
uzatvorenej na
poskytovanie komplexnej
služby konverzie
informačných zdrojov v
rezorte Ministerstva kultúry
SR








1992 – založenie
zaraďuje sa k vedúcim
integrátorom informačných
technológií.
svojim zákazníkom poskytuje
komplexné služby v oblasti
nasadzovania a prevádzky
informačných systémov, ako aj
ďalších služieb v oblasti
spracovania údajov a
informačných technológií.
počas histórie sa firma
vypracovala v stabilný subjekt,
ktorý je dôveryhodným a
dlhodobým partnerom
významných organizácií

OPIS2 – národný projekt



Vypracovanie metodických manuálov pre získavanie, spracovanie,
ochranu a využitie poznatkov a digitálneho obsahu.
Opatrenie 2.2 je zamerané na:








vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice a siete špecializovaných
digitalizačných pracovísk pamäťových a fondových inštitúcií
záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochrana digitálneho obsahu,
webharvesting, webarchiving
systematická podpora fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a
intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho
fondu /filmového + audio/
digitálna rekonštrukcia filmových materiálov , audio a audiovizuálnych
záznamov,
podpora manažmentu digitálneho obsahu
správa a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými
inštitúciami

Metodické manuály


Žiadateľ:
Národné osvetové
centrum,
Nábrežie Ivana Krasku
1,
921 01 Piešťany



Ciele:





Podpora manažmentu
digitálneho obsahu
Správa a sprístupňovanie
digitálneho obsahu
pamäťovými a fondovými
inštitúciami
Vypracovanie,
schválenie/audit a používanie
metodických manuálov pre
získavanie, spracovanie,
ochranu a využitie poznatkov
a digitálneho obsahu.

Metodické manuály - rozsah


1 Metodický manuál pre zabezpečenie projektového
managementu



13 Metodický manuál pre zabezpečenie procesu deacidifikácie a
reštaurovania



2 Metodický manuál pre kategorizáciu objektov vstupujúcich do
procesu digitalizácie



14 Metodický manuál použitia digitálnych objektov pre propagáciu SK v
zahraničí



3 Metodický manuál na systém správy lokálnych archívov





4 Metodický manuál pre zabezpečenie informačnej bezpečnosti



5 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie textových
objektov

15 Metodický manuál pre zabezpečenie centrálneno prepojenia
konverzie, evidencie, spracovania a prezentácie objektov a následného
spracovania obsahu



16 Metodický manuál pre zabezpečenie digitalnych práv



6 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 2D objektov





7 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 3D malých
objektov

17 Metodický manuál pre zabezpečenie dlhodobej archivácie
konvertovaných objektov



8 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie 3D veľkých
objektov

18 Metodický manuál pre zabezpečenie jednoznačnej a trvalej
identifikacie konvertovaných objektov



9 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie filmových
objektov

19 Metodický manuál pre zabezpečenie mapovania a agregácie
metadát



10 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie video
objektov

20 Metodický manuál pre zabezpečenie narodných autorít, centrálnych
slovníkov a tezaurov



21 Metodický manuál pre zabezpečenie spracovania správy a
prezentacie konvertovaných objektov









11 Metodický manuál pre zabezpečenie konverzie audio
objektov

Metodické manuály – odborní garanti
na strane dodávateľa
1

Expert na projektový manažment

2
3

Odborný garant na konverziu informačných prameňov a médií
Bibliografický znalec

4
5

IT odborný garant
IT Konzultant

Ing. Pavol Holbík
Ing. Pavel Sochor

6
7

Architekt IS (Solution Architekt)
Bezpečnostný expert

Ing. Michal Mračka
Mgr. Ivan Kopáčik

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert

pre medzinárodnú koordináciu projektu pre oblasť kultúry
na riešenia IS verejnej správy
na konverziu textových objektov
na konverziu textových objektov
na konverziu 2D objektov
na konverziu 3D malých objektov
na konverziu 3D veľkých objektov
na konverziu filmových objektov
na konverziu video objektov
na konverziu audio objektov

18

Expert na konverziu objektov televízneho vysielania

Ing. Ľubomír Chmelík
Ing. Alojz Androvič, PhD.
Mgr. Ivona Kollárová, PhD.

Robert Davies
Ing. Pavol Frič, CSc.
Mgr. Andrej Hrmo
Ing. Róbert Kristóf
Andrea de Polo Saibanti
Sorin Hermon
Jozef Čaučík
Dušan Hacaj
Norbert Bóka
Jozef Krajčovič
Peter Holm Lindgaard

Ďakujem za pozornosť
Stanislav Valachovič
valachovic@ditec.sk
DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava

