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1. Úvod. Rozdelenie prednášky

Problematika a aj prednáška má dve časti: 

1. Rozvoj PFI (vybudovanie priemyslu KVTP/CSTI, infraštruktúry PFI, 

2. TUR, vlastný VVaV.

Ak priemysel neexistuje, nie je dôvod na technologický rozvoj (RTD/VTR).
• Ak neexistuje „priemysel“, v odvetví neprebehla „priemyslová revolúcia“, nachádzame sa v štádiu len remeselnej výroby, existujú 

remeslá (umelecké remeslá, umenie,...). 

• Priemysel. Rozumenj predovšetkým priem. bez komínov. Nové priemysly. (New industries. Health Industry, Creative industries.)

• Umelcov, remeselníkov a reštaurátorov vychovávajú SŠ alebo VŠVU. Technických univerzít (STU,...) sa to v zásade netýka

• Ak sa nevykoná „Rozvoj PFI“, t.j. ak zastaralé a rádovo nedostatočné vybavenie pamäťových inštitúcií nebude modernizované, ak sa
nevytvorí moderná infraštruktúra, CE a siet kompetenčných centier na konzervovanie (dlhodobé trvalé uskladňovanie), reštaurovanie a 
sprístupňovanie

• nie je dôvod na otvorenie zdrojov VV pre PFI, a zle vybavené oblasti 
ochrany 

• nie je ani dôvod na otvorenie VŠ vzdelávanie a prípravu personálnych 
zdrojov, technológov, konzervačných inţinierov a Conservation Scientists, 
na úrovni STU/ TUZ, ŢU. 

• nie je dôvod ani na TUR procesov, zariadení, látok, technológií, 
manaţmentu, metód a systémov riadenia kvality.

• Nie je dôvod ani na 2. časť prednášky.

Prognóza: Ak nový priemysel na území kultúrneho štátu a znalostnej 
spoločnosti bude existovať, bude to prinášať PFI a OKD tohoto  
vyspelého štátu ďalšie výhody, napr. v SR.EU: 

. 



• Nosiče informácií a dedičstva sú látky 
rastlinného pôvodu (celulózové materiály, 
papier, drevo, papyrus, textil, filmy), látky 
ţivočíšneho pôvodu (pergamen, koţa, vlna, 
kosti...), kovy a iné anorganické materiály, farby, 
písacie, spojovacie, náterové, konštrukčné, 
izolačné, PPP a ďalšie látky.

• Ochranou dedičstva sa zaoberá vedná oblasť 
CS, CST, CSTI a príbuzné vedné disciplíny.

• Dedičstvo: (1) kultúrne, (2) prírodné, (3) iné.   

1. Úvod. Definícia.



1.Úvod. Teoretické základy TUR PFI (KVTP/CSTI)

Degradácia je trvalá (2. termodynamický zákon), preto aj 

ochrana materiálov a objektov dedičstva musí byť trvalá 

(TUR PFI).
Všetky materiálové nosiče informácií a 
dedičstva zákonite trvalo degradujú (2. zákon 
termodynamiky). Preto sa musia trvalo chrániť 
počas doby ţivotnosti, v prípade 
ochrany kultúrneho dedičstva na stáročia a 
tisícročia.

Kultúrny štát zabezpečuje trvalú ochranu 
materiálových nosičov a kultúrneho dedičstva 
(OKD) prostredníctvom majiteľov a správcov 
dedičstva, pamäťových a fondových 
inštitúcií (PFI), kvalitnej legislatívy a trvalého 
rozvoja finančných, personálnych a 
technologických zdrojov (TUR). Na to trvalo 
generuje zdroje a vyuţíva ich na rozvoj ochrany 
OKD na vlastnom území.



1. Úvod.
Teoretické základy TUR PFI (KVTP/CSTI)

• Faktory degradácie. Trvalý + multifaktoriálny proces →

Ochrana = TUR multifunkčné procesy a zariadenia

Exogénne a endogénne faktory degradácie

D Access Mechanické poškodzovanie pri sprístupňovaní M.O.D. 

Dedičstva. Predstavuje ca 1% /1 vypoţičanie,výstava, 

transport (Conservation and Access, London, 2009)

D H Teplo

D L Svetlo

DOX Oxidácia

DBIO Biotické

DCH Chemické

DVF (H+) Vnútorné faktory – pH, kyslá hydrolýza, alkalická h., 

depolymerizácia

DVF (M+) Vnútorné faktory - Prechodné kovy

DVF (CO, COOH) Vnútorné faktory - Karbonyly, karboxyly



V úlohách výskumu a vývoja, podporovaných Ministerstvom školstva SR sa 
zistilo, ţe rýchlosť degradácie nosičov informácií a dedičstva 
v Slovenskej republike je o

dva aţ tri rády

vyššia ako potrebná rýchlosť ochrany.

Teda rozdiely medzi rýchlosťou degradácie, deštrukcie, poškodzovania nie 
sú: percentá, ani desiatky percent, ani násobné (stovky percent), ale 
rádové. Z toho vyplýva, ţe nedostatky v OKD sú rádové, kvalitatívne a 
systémové. A iba tak sa dajú riešiť štrukturálnymi kvalitatívnymi zmenami 
sa musí prax PFI vyrovnať s vyspelými krajinami EU a sveta. Rozhodne 
treba „rozvoj PFI Slovenska“ vykonať do roku 2015, tak ako odsúhlasila 
vláda v roku 2006 a EU. Úspech je o systéme.

Treba sa snaţiť o určitú 

rovnováhu

medzi rýchlosťou trvalej degradácie a trvalej obnovy dedičstva.

1. Úvod. Formulácia problému



1. Úvod. Formulácia problému

• Príklad 1: Digitalizáciou, konzervovaním a reštaurovaním podľa schváleného 
programu Európskej únie a vlády Slovenskej republiky OPIS2 sa má spracovať do 
roku 2015 menej ako 1% archívnych dokumentov dedičstva Slovenskej republiky a 
zlomok písomného dedičstva. 

• Príklad 2: Súčasná kapacita konzervovania je rádovo 102 kg/rok a potrebná kapacita 
integrovaného konzervačného zariadenia na sterilizáciu, čistenie, sušenie, 
lyofilizáciu, odkyslovanie, spevňovanie, digitalizáciu, čistenie vzduchu, čistých 
depozitov) minimálne 104 aţ 105 kg/rok archívnych dokumentov a kníh.

Závery: 

• Kapacita OKD v SR je nedostatočná. 

• V jednotlivých technologických operáciách (vedecká analýza MOD – kontrola kvality, 
NDE, NDT – prieskum, diagnostika, určenie optimálnej technologickej (konz.-reštaur) 
sekvencie – označovanie, RFID – čistenie – spevňovanie – ručné reštaurovanie –
deacidifikácia – sušenie – lyofilizácia - digitalizácia, IT – rekondicionácia –
skladovanie – technológie OŽP a BOZ, katalytická oxidácia, eliminácia emisií 
(Es,El,Eg)– regenerácia chemikálií) 
kapacita konzervovania je o 2 aţ 3 rády menšia ako poţadovaná kapacita 
konzervovania, nevyhnutná na dosiahnutie rovnováhy. 



1. Úvod.
Ďalšie výhody. Nové zdroje pre TUR OKD kultúrne 

vyspelého štátu 

ŠF pre SR

EDU

1 000 milion Euro

ŠF pre SR

VV

1 000 milion Euro

ŠF pre SR

Rozvoj PFI

200 milion Euro

PFI

CENTRE EXCELLENCY

MODERN 21.C 

INFRASTRUCTURE
YES

NO



2. Prehľad nových moţností ochrany
nosičov informácií a kultúrneho dedičstva

1. „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií (PFI)“. Modernizácia 
infraštruktúry PFI. 18 projektov. 
Ca 200 mil. Euro + (!?? VV/10 
mld) + (!?? V).

2. Transfer technológií a dovoz 
zariadení. Investičný rozvoj PFI. 
Štandardný postup: Projekt – VO -
realizácia modernizácie PFI. (Bez VTR !!!)

3. Integrácia. Integrované 
zariadenia, linky, IKDC, .... 

4. Novovyvíjané zariadenia, 
metódy, normy, modelové, lab., 
poloprevádzkové zariadenia 
OKD/PFI.

5. TUR PFI s modernou 

infraštruktúrou, cestou VTR a VŠ 
vzdelávania na území Slovenska



3%

5%

43%

8%

19%

22%

2.1 Prehľad nových moţnosti ochrany.
Rozvoj fondových a pamäťových inštitúcií

Objekty kultúrneho 

dedičstva

Alokácia 

(mil. €)

Podiel 

(%)

Textové dokumenty 

a kniţné zbierky 41 500 22

Galérijné a  

muzeálne zbierky

37 000 19

Pamiatkový fond 9 000 5

Filmové, zvukové a 

video materiály,

spracovanie, správa 

a prezentácia 

digitálnych 

objektov 83 900 43

Archívne dokumenty 14 700 8

Rezortné a iné PFI 6 100 3

Suma 192 400 100

Filmové, zvukové, video materiály,

spracovanie, správa a prezentácia 

digitálnych objektov

Archívne 

dokumenty

Rezortné a 

iné PFI

Textové dokumenty a 

knižné zbierky

Galerijné zbierky

muzeálne zbierky

Pamiatkový 

fond



2.2 Prehľad nových moţnosti ochrany.

Transfer technológií. Dovoz zariadení. Investičný rozvoj

• Vo vybavení pamäťových a fondových inštitúcií kultúrneho štátu v 21. 
storočí by okrem depozitov nemali chýbať: 

• 1. nové moderné zariadenia na vedeckú analýzu a výskum materiálov a 
objektov dedičstva, 
2. vstupná a výstupná kontrola kvality skladovania, konzervovania, a 
reštaurovania, na skúšanie vlastností a ich stálostí, 
3. informačné technológie, zariadenia na označovanie kultúrnych objektov 
napr. RFID, digitalizačné roboty,
4. integrované konzervačné zariadenia na sterilizáciu, čistenie, sušenie, 
lyofilizáciu, odkyslovanie, spevňovanie, čistenie vzduchu, 
5. zariadenia na dopravu a automatizáciu, BOZ, OŢP, odsávacie 
zariadenia, čistiace zariadenia na vzduch, plyny a kvapaliny,
6. zariadenia na sprístupňovanie dedičstva a ďalšie na úrovni najlepších 
dostupných technológií (best availaible technologies – BAT), správnej 
laboratórnej a výrobnej praxe (GLP, GPP). 

Tieto a nové metódy ochrany a zariadenia sa vo svete aj u nás intenzívne 
rozvíjajú. Nevidíme ţiadny dôvod na to, prečo by sa po vybudovaní 
konzervačného priemyslu (prvý krok[T1] - transfer) nemali trvalo rozvíjať 
(druhý krok - TUR) aj na Slovensku.

[T1]„prvý krok“, „transfer“ aj „druhy krok“ „TUR“ 



2.2 Prehľad nových moţnosti ochrany.

Príklad transferu: Nové zariadenia a integrované linky

1. „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií (PFI)“. Modernizácia 
infraštruktúry PFI. 18 projektov. 
Ca 200 mil. Euro + (xxx VV) + 
(xxxV).

2. Transfer technológií a dovoz 
zariadení. Investičný rozvoj PFI. 
Štandardný postup: Projekt – VO -
realizácia modernizácie PFI. (Bez VTR !!!)

3. Integrované zariadenia a IKC. 

4. Novovyvíjané zariadenia, metódy 
a technológie ochrany.

5. TUR PFI s modernou 

infraštruktúrou, cestou VTR a VŠ 

vzdelávania na území Slovenska

Depozit

Kniţné a 

archívne 

dokumenty 

(KAD)

Chemikálie

Energia

Depozit

Konzervované, 

deacidifikované

KAD

Eg

El

Es

F3

Sterilizácia

F10

Deacidifikácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F9

Skladovanie

F8

Lyofilizácia

F7

Zmrazenie

F5

Čistenie

F1

Prieskum 

Analýza

Diagnostika

QC

F2

Triedenie

F11

Antioxidačná 

ochrana

F16

Laminácia

F17

Štiepenie

F13

Ručné 

reštaurovanie

F18

Fotografovanie 

a digitalizácia 

individuálnych 

dokumentov

F19

Digitalizácia

systematická/ 

hromadná

F20

Mikrosnímkovanie

F21

Dlhodobé uloţenie a 

udrţiavanie originálnych 

získaných elektronických 

informácií

F22

Uloţenie a 

udrţiavanie pracovnej 

elektronickej verzie na 

sprístupňovanie 

informácií

F15

Spevňovanie

F23

Spracovanie, 

uloţenie a 

pravidelná inšpekcia 

vyhotovených 

mikrofilmov

Elektronické a iné 

nosiče informácií

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie



Inštrumentálne 

analytické

metódy

prieskumu 

objektov KD

SEM – EDX  Elektrónová  

mikroskopia

MRS - Ramanova Mikro-

spektroskopia

FT-IR infračervená spektroskopia
XRF – RTG fluorescenčná

analýza

GC-MS plynová chromatografia 

HPLC-DAD-MS kvapalinová chromatografia 

SIMS sekundárna iónová

hmotnostná spektrometria

XRD RTG difrakcia

UV-VIS-NIR absorpčná

spektroskopia

AFM mikroskopia 

Chemiluminiscencia 

GPC gélová permeačná 

chromatografia 

Stanovenie prchavých 

organických látok



Vstupná a 

výstupná kontrola 

kvality

Povrchové pH
Klimatizované laboratórium 

na testovanie mechanických 

vlastností papiera

Laboratórium na testovanie 

chemických vlastností papiera

Vizuálna kontrola

Meranie optických 

vlastností papiera



Informačné 
technológie

Digitalizačné roboty

Fotografovanie a 

digitalizácia individuálnych 

dokumentov

Digitalizačný software

Ručné skenovanie

RFID čipy

Mikrosnímanie



Integrované 
konzervačné 
zariadenia

Sterilizácia

Čistenie
Sušenie

Lyofilizácia

Odkysľovanie Spevňovanie
Rekondicionácia



Zariadenia na 
dopravu a 

automatizáciu

OŢP-BOZ technológie

OŢP. Čistenie Es,El,Eg

Transport. Koše a palety

Transport. Medzioperačné dopravníky.  



Zariadenia na 

sprístupňovanie 

dedičstva

portály 
e-publikácie 

a znalostné DB

Študovne originálov 

a e-kópií

Modernizácia zariadení na 

sprístupňovanie a vyuţívanie 

KD. Galérie

Modernizácia zariadení 

na sprístupňovanie 

a vyuţívanie KD. Skanzeny



2.3 Prehľad nových moţnosti ochrany.
Integrované zariadenia a prevádzky. IKC

1. „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií (PFI)“. Modernizácia 
infraštruktúry PFI. 18 projektov. 
Ca 200 mil. Euro + (xx VV) + 
(xxV).

2. Transfer technológií a dovoz 
zariadení. Investičný rozvoj PFI. 
Štandardný postup: Projekt – VO -
realizácia modernizácie PFI. (Bez VTR !!!)

3. Integrácia. Integrované 
zariadenia, linky, IKDC, .....

4. Novovyvíjané zariadenia, metódy 
a technológie ochrany.

5. TUR PFI s modernou 

infraštruktúrou, cestou VTR a VŠ 

vzdelávania na území Slovenska
Integrované konzervačné 

zariadenie. MIDOS 02.

F3

Sterilizácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F8

Lyofilizácia

F5

Čistenie

F1

Prieskum a 

diagnostika

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie



Depozit

Kniţné a 

archívne 

dokumenty 

(KAD)

Chemikálie

Energia

Depozit

Konzervované, 

deacidifikované

KAD

Eg

El

Es

F3

Sterilizácia

F10

Deacidifikácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F9

Skladovanie

F8

Lyofilizácia

F7

Zmrazenie

F5

Čistenie

F1

Prieskum. 

Analýza. 

Diagnostika.

QC

F2

Triedenie

F11

Antioxidačná 

ochrana

F16

Laminácia

F17

Štiepenie

F13

Ručné 

reštaurovanie

F18

Fotografovanie 

a digitalizácia 

individuálnych 

dokumentov

F19

Digitalizácia

systematická/ 

hromadná

F20

Mikrosnímkovanie

F21

Dlhodobé uloţenie a 

udrţiavanie originálnych 

získaných elektronických 

informácií

F22

Uloţenie a 

udrţiavanie pracovnej 

elektronickej verzie na 

sprístupňovanie 

informácií

F15

Spevňovanie

F23

Spracovanie, 

uloţenie a 

pravidelná inšpekcia 

vyhotovených 

mikrofilmov

Elektronické a iné 

nosiče informácií

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie

Návrh elementárnych procesov v Integrovanom konzervačnom centre. IKC je integrovaný systém, ktorý sa

skladá z podsystémov: konzervovanie a reštaurovanie nosičov informácií (K), digitalizácia (D) a výskum (V).



Kniţné a 

archívne 

dokumenty 

(KAD)

Chemikálie

Energia

Konzervované, 

deacidifikované

KAD

Eg

El

Es

F3

Sterilizácia

F10

Deacidifikácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F9

Skladovanie

F8

Lyofilizácia

F7

Zmrazenie

F5

Čistenie

F1

Prieskum a 

diagnostika

F2

Triedenie

F11

Antioxidačná 

ochrana

F16

Laminácia

F17

Štiepenie

F13

Ručné 

reštaurovanie

F18

Fotografovanie 

a digitalizácia 

individuálnych 

dokumentov

F19

Digitalizácia

systematická/ 

hromadná

F20

Mikrosnímkovanie

F21

Dlhodobé uloţenie a 

udrţiavanie originálnych 

získaných elektronických 

informácií

F22

Uloţenie a 

udrţiavanie pracovnej 

elektronickej verzie na 

sprístupňovanie 

informácií

F15

Spevňovanie

F23

Spracovanie, 

uloţenie a 

pravidelná inšpekcia 

vyhotovených 

mikrofilmov

Elektronické a iné 

nosiče informácií

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie

Návrh elementárnych procesov v Integrovanom konzervačnom centre. IKC je integrovaný systém, ktorý sa

skladá z podsystémov: konzervovanie a reštaurovanie nosičov informácií (K), digitalizácia (D) a výskum (V).

Typ dokumentu: Kniha, biologicky kontaminovaná, kyslá, pevná

Operácie: F9 - F5 – F1 –F2 – F3 – F4 – F10 – F12 – F14 – F1 – F19 – F9 – F21 – F22

F9

Skladovanie

Depozit

F5

čistenie

F1

Prieskum a Diagnostika

Kontrola kvality F2

Triedenie

F4

Sterilizácia

F4

Katalytická

oxidácia

F10

Deacidifikácia
F12

Odparovanie

F14

Rekondicionovanie

F19

Digitalizácia

systematická/

hromadná

F1

Prieskum. Analýza. Diagnostika.

QC

F21

Dlhodobé uloţenie a

udrţiavanie originálnych

získaných elektronických

informácií

F22

Uloţenie a

udrţiavanie pracovnej

elektronickej verzie na

Sprístupňovanie

informácií

Depozit

Elektronické a iné

nosiče informácie

Informatizácia spoločnosti



Kniţné a 

archívne 

dokumenty 

(KAD)

Chemikálie

Energia

Konzervované, 

deacidifikované

KAD

Eg

El

Es

F3

Sterilizácia

F10

Deacidifikácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F9

Skladovanie

F8

Lyofilizácia

F7

Zmrazenie

F5

Čistenie

F1

Prieskum a 

diagnostika

F2

Triedenie

F11

Antioxidačná 

ochrana

F16

Laminácia

F17

Štiepenie

F13

Ručné 

reštaurovanie

F18

Fotografovanie 

a digitalizácia 

individuálnych 

dokumentov

F19

Digitalizácia

systematická/ 

hromadná

F20

Mikrosnímkovanie

F21

Dlhodobé uloţenie a 

udrţiavanie originálnych 

získaných elektronických 

informácií

F22

Uloţenie a 

udrţiavanie pracovnej 

elektronickej verzie na 

sprístupňovanie 

informácií

F15

Spevňovanie

F23

Spracovanie, 

uloţenie a 

pravidelná inšpekcia 

vyhotovených 

mikrofilmov

Elektronické a iné 

nosiče informácií

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie

Návrh elementárnych procesov v Integrovanom konzervačnom centre. IKC je integrovaný systém, ktorý sa

skladá z podsystémov: konzervovanie a reštaurovanie nosičov informácií (K), digitalizácia (D) a výskum

(V).

Typ dokumentu: Kniha, biologicky nekontaminovaná, neutrálna, pevná

Operácie: F9 - F5 – F1 – F2 – F19 – F1 – F9 – F21 – F22

Depozit

F9

Skladovanie

F1

Prieskum a Diagnostika

Kontrola Kvality

F5

Čistenie

F2

Triedenie

F19

Digitalizácia

systematická/

hromadná
F21

Dlhodobé uloţenie a

udrţiavanie originálnych

získaných elektronických

informácií

F22

Uloţenie a

udrţiavanie pracovnej

elektronickej verzie na

Sprístupňovanie

informácií

Depozit

Elektronické a iné

nosiče informácie

Informatizácia spoločnosti

F1

Prieskum a Diagnostika

Kontrola Kvality

F9

Skladovanie



2.4 Prehľad nových moţnosti ochrany.
Novovyvíjané zariadenia napr. pre VVZ PFI

1. „Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií (PFI)“. 
Modernizácia infraštruktúry PFI. 
18 projektov. Ca 200 mil. Euro 
+ (xxx VV) + (xxxV).

2. Transfer technológií a dovoz 
zariadení. Investičný rozvoj PFI. 
Štandardný postup: Projekt – VO -
realizácia modernizácie PFI. (Bez VTR 
!!!)

3. Integrácia. Integrované 
zariadenia, linky, IKDC, ..... 

4. Novovyvíjané zariadenia, 
metódy, normy, modelové, lab., 
poloprevádzkové zariadenia 
OKD/PFI.

5. TUR PFI s modernou 

infraštruktúrou, cestou VTR a VŠ 
vzdelávania na území Slovenska



2.5 Prehľad nových moţnosti ochrany.
TUR 

1. „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií (PFI)“. Modernizácia 
infraštruktúry PFI. 18 projektov. 
Ca 200 mil. Euro + (xxx VV) + 
(xxxV).

2. Transfer technológií a dovoz 
zariadení. Investičný rozvoj PFI. 
Štandardný postup: Projekt – VO -
realizácia modernizácie PFI. (Bez VTR !!!)

3. Integrované zariadenia a IKC. 

4. Novovyvíjané zariadenia, 
metódy, normy, modelové, lab., 
poloprevádzkové zariadenia 
OKD/PFI.

5. TUR PFI s modernou 

infraštruktúrou, cestou VTR a VŠ 

vzdelávania na území Slovenska

IKC 1

IKC 2

IKC 3

IKC 4

IKC 5 VVV / MŠ SR
- STU, TUZVO, Sav, ŢU

- iNET
SK

- manaţment národnej (/

európskej) siete 

kompetenčných centier na 

konzervačné technológie 

objektov dedičstva

Všeobecný model siete integrovaných kompetenčných 

centier (iNETSK) na konzervovanie, komplexnú 

prípravu a digitalizáciu hlavných nosičov informácií 

a objektov kultúrneho dedičstva. Národná sieť 

privátnych, štátnych alebo partnerských IKC. 



3. Riešenie pre Slovensko

Riešenie ochrany materiálov a objektov dedičstva pre Slovenskú republiku: V 
SR je nevyhnutný rozvoj vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií 
modernými technológiami.

• Prvým krokom je transfer technológií a zariadení na úrovni BAT zo sveta, 
(vybudovanie konz. priemyslu, „rozvoj PFI“),  a tým trvalé zvýšenie kapacity 
a kvality ochrany materiálov a objektov dedičstva na území štátu, najmä v 
PFI. 1. krok sa vykoná prakticky výlučne transferom zo sveta. Prečo? 
Pretoţe v SR sa v súčasnosti zo zariadení na úrovni BAT vyrába iba jedno 
zariadenie. (Lumipol, UPSAV Bratislava).

• Druhý krok je trvalo udrţateľný rozvoj (TUR) kvality a kapacity ochrany, 
sprístupňovania a vyuţívania dedičstva na území SR, aj cestou vlastného 
VV RTD/ VTR, vlastnej modernej konzervačnej vedy, technológie 
a priemyslu (KVTP). Zaradenie sa k vyspelým krajinám v oblasti TUR 
ochrany dedičstva. Generovanie doplnkových finančných, personálnych a 
ďalších zdrojov pre OKD, aj v oblastiach VV (1 mld EUR ŠF do 2015) a 
vzdelávania (1 mld EUR ŠF do 2015).



• Do roku 2003 pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva boli nedostatočné 
personálne a finančné zdroje pre rozvoj infraštruktúry a VVV.

• Od 2003 do 2009 výskumná časť Programu vlády „Záchrana, stabilizácia a 
konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“

– Uţ po relatívne krátkom čase v porovnaní so zahraničnou konkurenciou 
zabezpečilo Konzorcium KnihaSK pozostávajúce z organizácií STU - SNK –
SNA – SAV integrovaný interdisciplinárny systém personálneho kapitálu -
personálne zdroje nevyhnutné na rozvoj interdisciplinárneho vzdelávania, 
výskumu a vývoja Konzervačnej vedy, technológie a priemyslu (CSTI) [1].

– Zabezpečili sa nové poznatky a tým aj konkurenčné výhody a predstih 
systému CSTI Slovenska voči zahraničnej konkurencii v EU aj vo svete

– Nové moţnosti pre dodatkové zdroje na rozvoj kultúry ale aj oblasti 
vzdelávania SR a EU. 

[1] Správa štátnej úlohy výskumu a vývoja  „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej 
republike KnihaSK“ za rok 2007, str. 9 - 12, Bratislava, február 2008

3. Riešenie pre Slovensko



• Cieľom úlohy a Konzorcia KnihaSK: Vyriešenie problému nedostatočnej 
kapacity kyslého papiera, kníh, archívnych dokumentov v SR, s vyuţitím 
vlastného intelektuálneho potenciálu štátu a zaistením udrţateľného 
rozvoja konzervačnej vedy, technológie a priemyslu na Slovensku. 

• Ďalším cieľ: rozširovať úspešné prístupy, personálne zdroje, know how 
KnihaSK na zvyšovanie kapacity a kvality konzervovania ďalších nosičov 
informácií (drevo, textil, anorganické, kovové materiály, objekty a iné 
artefakty dedičstva SR (MODSK).

• Personálne zdroje. Slovensko má potrebné personálne zdroje na 
rozvoj vzdelávania, výskumu a vývoja (VVV) ochrany materiálov 
a objektov dedičstva SR[i]. 

[i] Katuščák S., Bakoš D., Vizárová K., Katuščák D. 2008. Personálne zdroje na rozvoj konzervačnej vedy, technológie a priemyslu 
Konzorcia KnihaSK . In: Knižnica, 8, 2008, č. 5. Martin : Slovenská národná kniţnica, 2000- . ISSN: 1335-7026 (tlačené vydanie). 
ISSN: 1336-0965 (online vydanie). Dostupné na: http://www.snk.sk/?archiv ; http://www.knihaSK.eu ; http://www.knihaSK.eu ; 
http://www.memoria.sk ;  http://kniha.chtf.stuba.sk/dav/E0_KoordinaciaInformacie/2007/Sprava 2007/ SpravaKnihaSK2007.

3. Riešenie pre Slovensko

http://www.snk.sk/?archiv
http://www.knihask.eu/
http://www.knihask.eu/
http://www.memoria.sk/
../../Plocha/%20SpravaKnihaSK2007


3. Riešenie pre Slovensko*

1. Verejná obchodná súťaţ. Vypísaná Ministerstvom školstva SR: riešenie úlohy 
výskumu a vývoja „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov 
informácií v Slovenskej republike“ v rámci štátneho programu Zodpovední: 
minister školstva Úloha splnená.

2. Výskum „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií 
v Slovenskej republike“. Koordinovať výskumnú časť programu Zodpovední: 
minister školstva, minister kultúry. 
Plnenie: Úloha splnená.

3. Harmonogram realizácie. Po skončení výskumnej časti programu vypracovať 
a predloţiť na rokovanie vlády vecný, časový a finančný harmonogram
prevádzky technologického zariadenia. T: 10/2009. Z: minister kultúry v 
spolupráci s členmi vlády podľa uznesení vlády, povinní realizátori: SNK, 
SNA-MVSR. 

Plnenie: Úloha nesplnená (podstatná časť). Časť formálne splnená, bez 
finančného zabezpečenia, so 4 mesačným oneskorením, s návrhom na 
zaťaženie štátneho rozpočtu SR, namiesto využitia ŠF, na to schválených 
vládou a EU, od roku 2006.

* Uznesenie vlády SR č. 776, 10.7.2002; Uznesenie vlády SR č. 1007 zo 4.9.2002; List predsedu vlády ministrovi kultúry zo dňa 11.4.2007, 
K.č.sp.: 2898-2/2007/KPK OSV; Uznesenie vlády SR č. 943, 7.11.2007. List predsedu vlády rektorovi STU a prezidentovi Rektorskej 
konferencie SR prof. Bálešovi z 28. 4. 2009, 5841/2009.



1. Pripraviť optimálne technologické riešenie záchrany 
historických nosičov informácií na kyslom drevitom papieri. 
Zodpovedný: minister školstva. Úloha splnená.

2. Objektívny výber a ďalší vývoj najlepšej dostupnej technológie 
(BAT, Best Avaible Technology) na realizáciu a udrţateľný rozvoj 
na území Slovenska.
Zodpovedný: minister školstva v spoluprácie s ministrom 
kultúry. Úloha splnená. 

3. Vytvoriť podmienky na ich udrţateľný rozvoj BAT na území SR.
Zodpovedný: minister školstva. Úloha splnená. 

3. Riešenie pre Slovensko
Ciele štátnej úlohy „Záchrana, stabilizácia a 

konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej 

republike“ 



1. Optimálnym technickým riešením na záchranu kníh a archívnych 
dokumentov SR je: “Integrované konzervačné centrum (IKC)“. 
Predprojektová štúdia SNK. IKC sa skladá zo subsystémov (1) P-MDD -
komplexná príprava kníh a archívnych dokumentov na masové technológie 
deacidifikácie a digitalizácie, (2) masová deacidifikácia a (3)m masová 
digitalizácia, ako aj (3) integrujúce systémy hlavne automatické riadenia, 
logistika, manaţmentu kvality a bezpečnosti.

2. Vytvoril sa „Systém skúšania a objektívneho hodnotenia deacidifikačných 
technológií“. Je k dipozícii štátnej sfére bezplatne. Pre súkromný sektor 
podľa protokolu MŠSR - STU. 
Vykonal sa objektívny výber a ďalší vývoj najlepšej dostupnej 
technológie – BAT, na knihy a archívne dokumenty v zatvorených 
archívnych boxoch. V projekte KnihaSK sa podarilo zvýšiť kapacitu BAT 
trojnásobne

3. Na udrţateľný rozvoj technológií BAT na území SR, sú vytvorené 
podmienky. Intelektuálny potenciál SR na udrţateľný rozvoj konzervačných 
technológií na území Slovenska je integrovaný v Konzorciu KnihaSK; 
Uzatvorené sú: Memorandum a zmluvy o utajení. Protokoly. Vláda /MŠSR v 
súlade so zákonmi zabezpečila finančné zdroje a projekty 2009 na ochranu 
priemyslových práv SR. STU a Konzorcium Kniha SK sú pripravené 
poskytovať súčinnosť pri realizácii v rámci národného integrovaného 
konzervačného centra.

3. Riešenie pre Slovensko
Výsledky štátnej úlohy „Záchrana, stabilizácia a 

konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej 

republike“ 



• Áno, je to tak, ţe pridaná hodnota Slovenska k rozvoju BAT 
papersave je "iba" 3 násobné (=na 300%) zmenšenie zariadenia
pri rovnakej kapacite, 3 násobné zvýšenie kapacity pri rovnakom 
objeme impregnačnej komory, 3 násobné zníţenie objemu 
pouţívaného horľavých a výbušných látok a tým významné 
zvýšenie bezpečnosti. 

• Áno je pravda ako tvrdí aj ZFB na základe skúšok v ZFB, ţe na 
kapacitu 60 ton / rok stačí pre Slovensko 3 krát menšie a 
významne lacnejšie zariadenie papersave- Unisaver, pri 
rovnakej kapacite 60 ton/rok ako papersave!!!. 
(Je aj pravda, ţe to je výhoda pre kupujúceho (=Slovensko) a 
nevýhoda pre dodávateľov (=Nemecko,…), pokiaľ zariadenie 
papersave- Unisaver, nechcú vyrábať a ponúkať do sveta. 

3. Riešenie pre Slovensko
Konkurencieschopnosť Slovenska



• Je pravda ţe dodávky sú pripravené!!! ZFB zhotovili konštrukčné a 
výrobné výkresy a všetko pre podrobný rozpočet papersave-
Unisaver, a vypracovali pre Slovensko PONUKU na výrobu, 
dodávku zariadenia na Slovensko do 9 mesiacov uţ 9.7.2009!!! Uţ 
tu aj toto zariadenie malo byť!!!

• ZFB navrli spôsob realizácie papersave-UNISAVER na Slovensku. 
(Otvorený list ZFB, Nemecko, majiteľa patentových práv na proces papersave. Adresát: Ing. Kiss, 
Tender Advertising/MKSR a hlavnému autorovi novej technologie papersave-Unisaver prof. S. 
Katuščákovi (STU, Slovensko).

• Je pravda, ţe viaceré firmy (Nemecko, ČR, CH, IT...USA), vrátane 
ZFB, Lipsko urobili pre papersave- Unisaver potrebné skúšky, a 
majú záujem o kooperáciu so Slovenskom, ktoré ešte pred pár 
rokmi, pred úlohou vlády SR "Záchrana ..." nehralo v oblasti BAT vo 
svete ţiadnu úlohu. 

3. Riešenie pre Slovensko
Konkurencieschopnosť Slovenska



3. Riešenie pre Slovensko
Open Letter ZFB, júl 2009



• Je pravda, ţe pre ZFB je prísľub vývozu KD Slovenska 
do Lipska, s vyššou nezamestnanosťou ako má SR, dar 
z neba. Hlavne po tom keď roky vedeli od rezortu MŠSR, 
STU, SNK, SNA , ţe "zo Slovenska nedostanete do 
Nemecka , ani iných štátov ani knihu..., preto máme 
záujem výlučne o Vaše zariadenia a BAT, a rovnocennú 
kooperaciu na ich TUR aj na území Slovenska, alebo za 
účasti Slovneska v medzinárodnej kooperácii“. Drţíme 
palce Nemcom, hlavne našim priateľom a konkurentom v 
Lipsku, pri boji s ich nezamestnanosťou. Ale nikdy nie 
na úkor Slovenka, za peniaze „MKSR/ ministra “kultúry“ 
Slovenska,  určené na rast zamestnanosti našich 
absolventov na Slovensku, na rast 
konkurencieschopnosti Slovenska; Aj vo vzťahu k 
Nemecku. 

3. Riešenie pre Slovensko
Konkurencieschopnosť Slovenska



• Nechcú ???! Chcú!!! Je tieţ pravda, ţe ZFB Lipsko, aj ďalšie 
štáty, majú záujem vyrábať a obchodovať zariadenie papersave-
Unisaver. 

• Ak s tým bude pravda teraz Slovensko, po opakovanom porušení 
podpísaných Memoránd a nimi navrhnutých zmlúv zo strany ZFB, 
po presadzovaní konkurenčného riešenia („vývoz KD do Lipska“) 
súhlasiť, predá MŠSR-STU licenciu Nemecku. 

• Podmienky boli dohodnuté. Sú podpísané tri dokumenty 
„Memorandum o porozumení“ medzi Nemeckou a Slovenskou 
stranou. 

3. Riešenie pre Slovensko
Konkurencieschopnosť Slovenska



• Integrované konzervačné / 
kompetenčné centrum

• Návrh a vybavenie infraštruktúry

• Zabezpečenie trvalo udrţateľného 
rozvoja v SR

• Ponuky a konštrukčné schémy 
zariadení: Nemecko, Česká 
republika

• Schválený „Vecný, časový a 
finančný harmonogram prevádzky 
technologického zariadenia na 
masovú deacidifikáciu ohrozených 
dokumentov v kniţniciach a 
archívoch“ dňa 10.3.2010

3. Riešenie pre Slovensko. 
Alternatíva 1

R&D
D-IT

CT

Štruktúra/Komponenty divízie IKC NET SK a 

jednotlivých integrovaných kompetenčných, 

konzervačných centier IKC: CT – chemické 

technológie, D-IT – digitalizačné, informačné 

technológie, R&D – výskum, vývoj a vzdelávanie

Depozit

Kniţné a 

archívne 

dokumenty 

(KAD)

Chemikálie

Energia

Depozit

Konzervované, 

deacidifikované

KAD

Eg

El

Es

F3

Sterilizácia

F10

Deacidifikácia

F14

Rekondicionovanie

F6

Sušenie

F9

Skladovanie

F8

Lyofilizácia

F7

Zmrazenie

F5

Čistenie

F1

Prieskum a 

diagnostika

F2

Triedenie

F11

Antioxidačná 

ochrana

F16

Laminácia

F17

Štiepenie

F13

Ručné 

reštaurovanie

F18

Fotografovanie 

a digitalizácia 

individuálnych 

dokumentov

F19

Digitalizácia

systematická/ 

hromadná

F20

Mikrosnímkovanie

F21

Dlhodobé uloţenie a 

udrţiavanie originálnych 

získaných elektronických 

informácií

F22

Uloţenie a 

udrţiavanie pracovnej 

elektronickej verzie na 

sprístupňovanie 

informácií

F15

Spevňovanie

F23

Spracovanie, 

uloţenie a 

pravidelná inšpekcia 

vyhotovených 

mikrofilmov

Elektronické a iné 

nosiče informácií

F4

Katalytická oxidácia

F12

Odparovanie

Návrh elementárnych procesov v 

Integrovanom konzervačnom centre. IKC je 

integrovaný systém, ktorý sa skladá z 

podsystémov: konzervovanie a 

reštaurovanie nosičov informácií (K), 

digitalizácia (D) a výskum (V).



• Integrované konzervačné / 

kompetenčné centrum

• Návrh a vybavenie infraštruktúry

• Zabezpečenie trvalo udrţateľného 

rozvoja v SR

• Ponuky a konštrukčné schémy 

zariadení: Nemecko (open Letter 

ZFB, júl 2009) – technológia 

papersave

3. Riešenie pre Slovensko
Alternatíva 2



3. Riešenie pre Slovensko
Alternatíva 3

• Vývoz objektov 
kultúrneho dedičstva do 
zahraničia

• Čím neskôr → tým lepšie

• Prevzatie starostlivosti o 
ochranu objektov 
kultúrneho dedičstva →  
prevezme kaţdý štát

• Štát 1 – vyváţa, = 
financuje rozvoj Š2 →  
Štát 2 za zdroje štátu 1

• Nemecko → USA

• Texas → Kalifornia

Faktory Štát 1  Štát 2  

Rozvoj PFI ↓ ↑

TUR 0 ↑

Zamestnanosť ↓ ↑

VŠ vzdelávanie 0 ↑

VVV 0 ↑

Financie EÚ ↓ ↑

Financie na VV ↓ ↑

Financie na 

vzdelávanie
↓ ↑

Dôsledky vývozu OKD objektov 

kultúrneho dedičstva do zahraničia



4. Záver

1. Degradácia je trvalá (2. termodynamický zákon), preto 
aj ochrana materiálov a objektov dedičstva musí byť 
trvalá (→ TUR PFI). 

2. Nové moţnosti rozvoja ochrany: Rozvoj PFI 
transferom technológií, t.j. dovozom technológií a 
zariadení, investičný rozvoj PFI. Integrované 
zariadenia a IKDC. Štandardný postup realizácie 
technol. transferu: Projekt – VO - realizácia 
modernizácie PFI.

3. Riešenie pre Slovensko: 
1. krok: Transfer. Rozvoj infraštruktúry PFI.
2. krok: TUR PFI s modernou infraštruktúrou, cestou 
VTR a VŠ vzdelávania na území Slovenska.


