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Návrh uznesenia
Miestna rada
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške do 200 000,00 EUR
s názvom projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej
časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č.
IROP-PO7-SC77-2021-75.
2. Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré pri predpokladanom rozpočte na
projekt predstavujú 10 000,00 EUR, vrátane DPH a súčasne aj spolufinancovanie
prípadných neoprávnených výdavkov, nevyhnutných pre realizáciu projektu.

Dôvodová správa
Ministerstvo kultúry vyhlásilo 10.8.2021 výzvu na podporu udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75
Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok do 11.11.2021
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je 200 tis. EUR,
spolufinancovanie žiadateľa je minimálne 5%. Pre každé kultúrne zariadenie musí žiadateľ
vypracovať samostatnú žiadosť. Mestská časť Dúbravka pripravuje dve žiadosti o NFP – prvé
pre knižnicu, druhé pre Dom kultúry Dúbravka.
Cieľom pripravovaného projektu je rekonštrukcia priestorov Miestnej knižnice Dúbravka,
konkrétne oddelenia pre deti a mládež, oddelenia odbornej literatúry, vybudovanie
komunitnej miestnosti, vybavenie mobiliárom, modernými technológiami a v neposlednom
rade aj zlepšenie úrovne hygienických štandardov a zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, čo je nevyhnutnou
podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku
Súčasný stav
Miestna knižnica Dúbravka je umiestnená v bývalom objekte predškolského zariadenia, stav
objektu je takmer pôvodný zo 70. rokov minulého storočia, fasáda budovy nevyhnutne
vyžaduje opravy a zateplenie, na budove boli v minulých rokoch vymenené pôvodné okná za
plastové. Používané knižničné regály v oddelení odbornej literatúry a literatúry pre dospelých
už nezodpovedajú dnešným požiadavkám pre vybavenie verejných knižníc ako ani ostatný
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nábytok, ktorým sú priestory vybavené. Pre každé poschodie je dostupné len jediné WC,
spoločné pre návštevníkov a aj zamestnancov knižnice.
V r. 2019 bolo z prostriedkov mestskej časti zrekonštruované oddelenie literatúry pre
dospelých. Rekonštrukcia spočívala vo výmene starých regálov za nové moderné knižničné
regály, nový pult a nábytok na oddelení, oprava omietok, výmena podlahovej krytiny,
elektrických rozvodov, osvetlenia a pokládky nového koberca. Naviac k tomu bolo
zrekonštruované WC a kuchynka slúžiace zamestnancom a návštevníkom knižnice.
Pracovníčky v knižnici vykonali veľa práce na skultúrnení ostatných priestorov, ale bez ďalšej
výraznej finančnej injekcie sú to len kozmetické úpravy.
Silnou stránkou je aktívny a tvorivý personál knižnice a plánovaná spolupráca s Centrom
vedecko-technických informácií (ďalej CVTI), ktoré o.i. bezodplatne sprístupní virtuálnu
študovňu odbornej literatúry, digitalizované a elektronické knižné dokumenty a zabezpečí
ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice.

Obr. Súčasný stav priestorov v knižnici
Plánované stavebné práce:
1. vizuálne a komunikačné prepojenie priestorov oddelenia pre dospelých s oddelením
odbornej literatúry, odstránením nevyhovujúcich priečok sa priestor knižnice zväčší
cca o 20%,
2. oddelenie zázemia pre zamestnancov od verejných priestorov knižnice,
3. vybudovanie hygienických zariadení, samostatné WC pre zamestnancov, rozdelenie
verejných WC na mužské a ženské v súlade s normami
4. odstránením priečok v bývalých jasliach na 1. poschodí vznikne multifunkčná
komunitná miestnosť
5. výmena elektroinštalácie
6. nové omietky
7. výmena podlahovej krytiny
8. výmena osvetlenia
Obstaranie mobiliára a technológií
1. do detského oddelenia navrhne architekt vybavenie ušité na mieru detským
návštevníkom
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2. mobiliár v novovytvorenej komunitnej miestnosti bude flexibilný, aby umožnil jej
rôznorodé využitie. Napr. pohyblivé schody, ktoré môžu slúžiť ako hľadisko alebo
priestor na čítanie a spoločenské hry, v skrinkách budú uložené PC na krúžkovú
činnosť alebo na študovanie v elektronických informačných zdrojoch, paraván umožní
predelenie miestnosti pri skupinových aktivitách a pod.
3. zakúpia sa počítače, vybavenie a softvér,
4. zakúpi sa vybavenie kreatívnej dielne FabLab, ktorý pritiahne do knižnice aj mládež.
Pomoc s jej vybudovaním, zaškolením personálu a prevádzkou poskytne CVTI.
5. v súlade s požiadavkami výzvy budú vykonané opatrenia pre z dôvodu epidémie Covid
19 inštalované germicídne žiariče, bezdotykové splachovanie a batérie v umývadlách
atď.
Rozpočet
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola vyhlásená 10.8.2021.
2.9. 2021 na informačnom seminári boli upresnené dôležité detaily, nevyhnutné pre prípravu
žiadosti.
Pre zostavenie rozpočtu je nutné vypracovať projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy a
projektovú dokumentáciu na elektrorozvody. Ich súčasťou bude výkaz výmer, výsledné sumy
budú zapracované do rozpočtu projektu. Následne bude vypracovaný projekt interiéru
a rozpočet na nákup mobiliáru, počítačového vybavenia a technológií. Až v etape prípravy
rozpočtu bude jasné, čo a v akom rozsahu bude možné z plánovaných investícií zrealizovať.
Podmienkou pre získanie finančných prostriedkov je schválenie uznesenia Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
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