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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu s názvom „Uchovávanie a šírenie živého 

dedičstva prostredníctvom digitálnych technológií"  
 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok.  

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, sídlo: Partizánska 290/17, 907 01 Myjava 
spracovalo a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok nasledovne:  

Program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: 7 REACT-EÚ 
Konkrétny cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 
 

Názov projektu: „Uchovávanie a šírenie živého dedičstva prostredníctvom 
digitálnych technológií"  

Žiadateľ: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava 

Popis projektu:  

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie nového technologického vybavenia Centra 
tradičnej kultúry v Myjave, zabezpečenie technológií a výpočtovej techniky pre prípravu 
podujatí, ako aj archiváciu, dokumentáciu a šírenie prvkov nehmotnej tradičnej kultúry. 
Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných riešení: 
- interné a cloudové serverové úložisko pre prácu CTK v Myjave; 
- nevyhnutné technologické vybavenie pre chod cloud serverovne (stabilizátor 
výkyvov, samohasiaci systém, klimatizácia) vrátane nevyhnutných stavebných úprav 
pre zriadenie serverovne; 
- prístroje a zariadenia na 3D dokumentáciu. 
Centrum tradičnej kultúry v Myjave sa špecializuje ne nehmotné kultúrne dedičstvo. 
Jeho nosnými činnosťami sú aj digitalizácia a archivácia tradičnej kultúry a živého 
dedičstva a ich uchovávanie ako zdroj informácií pre budúcnosť. Veľmi dôležitou 
súčasťou činnosti CTK v Myjave je realizácia medzinárodného folklórneho festivalu 
Myjava. Programy medzinárodného festivalu so štatútom CIOFF International sú 
v čase krízovej resp. mimoriadnej situácie realizované v online priestore a vysielané 
ako autorské alebo dokumentárne filmy prostredníctvom webu a televízie. 
Pre tieto činnosti je moderné a výkonné technologické vybavenie nevyhnutnosťou. 
 
Okrem moderných digitálnych technológií budú v rámci projektu zabezpečené 
dezinfekčné prístroje slúžiace na ochranu zdravia a to pre návštevníkov a osoby 
pôsobiace v zázemí CTK. 
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Financovanie projektu bude kombináciou predfinancovania a refundácie. 

 

Celkové oprávnené výdavky:             210 526,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):        200 000,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:               10 526,00 EUR 

 

Vzhľadom na lehoty schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP bude finančný dopad 
projektu na rozpočet TSK v rokoch 2022-2023.  


