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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ruší

I.

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 238/2021 zo dňa 25.10.2021
II.

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nákup vybavenia Mestskej
knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“, v rámci výzvy
zameranej na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s
pandémiou COVID-19 vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre Integrovaný
regionálny operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom
mesta Žilina a platným programom rozvoja mesta Žilina a ďalšími strategickými
dokumentmi;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo
predstavuje minimálne sumu 10 526,00 eur, v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestská knižnica Žilina vznikla transformáciou pobočiek Krajskej knižnice v Žiline,
ktorú prevzalo mesto Žilina vrátane vybavenia a knižničného fondu dňa 7.7.2021. Mestská
knižnica sa nachádza na sídlisku Vlčince a má taktiež ďalších päť pobočiek (sídlisko Hájik,
sídlisko Solinky, mestská časť Strážov, mestská časť Trnové, mestská časť Bytčica.
Zámerom mesta pri zriadení mestskej knižnice bolo eliminovať negatívne dopady
zrušenia pobočiek krajskej knižnice na sídliskách a v mestských častiach a uchovať dostupnosť
knižničných služieb. Zároveň bolo cieľom mesta postupne rozšíriť a rozvíjať služby
jednotlivých pobočiek tak, aby poskytovali aktuálne knižničné služby moderným spôsobom.
Pri zámere útlmu pobočiek Krajskej knižnice v týchto lokalitách a ich nedostatočnom vybavení
boli knižničné služby poskytované obmedzene a často v provizórnych podmienkach bez nádeje
na ďalší rozvoj a zvyšovanie ich kvality pre obyvateľov mesta.
Mestská knižnica v Žiline je kultúrna, vzdelávacia, informačná inštitúcia, ktorá vo
svojich pobočkách poskytuje knižnično-informačné a ďalšie služby širokej verejnosti. Okrem
knižničných služieb poskytuje tiež priestor na čítanie a štúdium kníh v papierovej aj
elektronickej forme a pripravuje rôzne podujatia spojené s predstavením knižných titulov a ich
autorov. Cieľom knižnice je vytvoriť širokú ponuku aktivít tak, aby bola aj vzdelávacím,
kultúrno-spoločenským centrom. V súčasnosti má knižnica k dispozícii cca 59 000 knižničných
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jednotiek všetkých žánrov od kníh pre deti až po knihy pre dospelých. Knihy je možné okrem
priamej výpožičky objednať vopred on-line v knižničnom katalógu. Všetky priestory knižnice
sú využívané výlučne na kultúrnu činnosť knižnice, v priestoroch knižnice nie sú žiadne
prenájmy priestorov na komerčnú činnosť.
Pandémia nemá z hľadiska počtu čitateľov až tak výrazný dopad na činnosť knižnice,
ide skôr o obmedzenie frekvencie návštev a vypožičiavania kníh z dôvodu zatvorenia
prevádzok. Na základe dostupných údajov došlo k v roku 2020 oproti predošlým rokom
vplyvom pandémie COVID-19 k poklesu používateľov na veľkých pobočkách o cca 5-10%,
pričom na malých pobočkách, otvorených zvyčajne 1 deň v týždni bol prepad 20-50%. Pokles
príjmov nebol významný vzhľadom k tomu, že príjmom je v podstate iba ročné zápisné,
vyberané raz za roka a poplatky za nedodržanie výpožičnej doby, ktoré sa však počas
uzatvorenia knižnice neúčtovali. Počet výpožičiek na väčších pobočkách sa znížil cca o 20%,
ale na malých 1 dňových pobočkách výpožičky poklesli o 50-75%. Počet kultúrnych podujatí
realizovaných v pobočkách knižnice sa znížil o cca 50%.
Z hľadiska technologického vybavenia a knižničného fondu disponuje knižnica
základným vybavením, to jest opotrebovaným nábytkom a knižničnými regálmi (z 50-70 tych
rokov 20 storočia), 4 ks PC a knižničným fondom. Niektoré pobočky (Strážov, Bytčica a
Trnové) doteraz nie sú vybavené počítačom a knižničným systémom, ale výpožičky sa
administrujú manuálne na kartách. Vybavenie je výrazne zastaralé a opotrebované, často tiež
ergonomicky a funkčne nevyhovujúce, čo má vplyv na kvalitu poskytovaných služieb. Knižnica
v aktuálnom stave dokáže poskytovať iba základné knižničné služby.
Z hľadiska zabezpečenia hygienických štandardov v priestoroch inštitúcie sú k
dispozícii iba základné manuálne rozstrekovače na dezinfekciu pre zamestnancov aj
návštevníkov. Vlastné WC samostatne pre zamestnancov a samostatne pre návštevníkov je k
dispozícii iba v priestoroch hlavnej pobočky Vlčince, v ostatných pobočkách sú k dispozícii
spoločné WC v budove prenajímateľa. Aktuálne sú pre návštevníkov pri vstupe do pobočiek
umiestnené manuálne rozprašovače s dezinfekciou na ruky, inými prostriedkami ako sú
germicídne žiariče, sterilizátory vzduchu a automatické meranie teploty knižnica nedisponuje.
Hlavným problémom knižnice je nevyhovujúci technický stav, teda nestabilné zastaralé
knižničné regály, poškodený knižničný nábytok, nedostatočné IKT vybavenie, nemožnosť
vrátenia kníh mimo knižničných hodín a prakticky neexistujúce doplnkové služby
(kopírovania, prístup na internet, organizácia podujatí a pod.). ďalším identifikovaným
problémom je nedostatočná hygienická pripravenosť na pandemickú situáciu a zabezpečenie
ochrany zamestnancova a návštevníkov.
Realizácia projektu a obstaraním technologického vybavenia dôjde k výraznému
skvalitneniu služieb Mestskej knižnice a zlepšeniu ochrany zamestnancov i návštevníkov
jednotlivých pobočiek. Rozšírením služieb získa knižnica možnosť nadobudnutia dodatočných
finančných prostriedkov na rozšírenie a obnovu knižničného fondu, ako aj na ďalší rozvoj.
Zároveň sa týmto spôsobom prehĺbi literárna a informačná gramotnosť obyvateľstva.
Vzhľadom na vyššiu finančnú náročnosť nákupu technológie je vhodné, aby bol projekt
financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu
č. IROP – PO7- SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o NFP na dopytovo orientované
projekty, ktorých účelom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti
s pandémiou COVID-19.
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Celkové oprávnené výdavky projektu boli stanovené vo výške 200.000,00 eur. Výška
žiadaného NFP predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a povinné
spolufinancovanie mestom bude vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Žiadateľom Nenávratného finančného príspevku bude Mestská knižnica Žilina, Ul. Sv.
Cyrila a Metoda 1, 010 08 Žilina, IČO: 53947002.

MATERIÁL
Predmetom projektu je nákup technického vybavenia pre jednotlivé pobočky Mestskej
knižnice v Žiline a za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb, rozšírenie ponuky
služien a zvýšenie úrovne hygienických štandardov divadla na ochranu zdravia v boji proti
COVID19 pre návštevníkov a zamestnancov knižnice.
Hlavným cieľom projektu je „ Zvýšiť odolnosť a udržateľnosť mestskej knižnice v Žiline
v kontexte dôsledkov pandémie COVID 19 prostredníctvom realizácie vybraných
opatrení“.
Hlavný cieľ sa dosiahne realizáciou dvoch špecifických cieľov:
1. Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb za účelom udržania a zvýšenia počtu čitateľov a
návštevníkov
2. Zlepšenie hygienických štandardov pobočiek knižnice a vybavenia na minimalizáciu
účinkov pandémie COVID 19 na návštevníkov, zamestnancov a na prevádzku knižnice
Aktivity projektu:
Aktivita 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskej knižnici v Žiline
Aktivita zahŕňa nákup


Nábytok a vybavenie
o

Knižničný vozík – 2 ks

o

Prezentačný stojan – 2 ks

o

Knižničné regály obojstranné – 80 ks

o

Knižničné regály jednostranné – 60 ks

o Policový diel – 9 ks
o

Pracovný stôl – 8 ks

o

Stolička s kolieskami – 11 ks

o

Stolička bez koliesok – 8 ks

o

Kreslo – 10 ks

o

Pohovka – 10 ks

o

Bibliobox na vrátenie kníh

o

Šatňová skrinka – 1 ks

o

Koberec – 283 m2
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Technické vybavenie a IKT
o

Skartovačka – 5 ks

o

Laminovačka s rezačkou – 5 ks

o

Termoviazač – 6 ks

o

Viazač hrebeňovej väzby – 1 ks

o

Kôš na triedený odpad 20 l – 5 ks

o

Kôš na triedený odpad 40 l – 1 ks

o

Kávovar – 1 ks

o

Prehrávač – 1 ks

o

Mikrofón so stojanom – 1 ks

o

Mixážny pult – 1 ks

o

Reproduktor – 1 ks

o

Multifunkčná tlačiareň s kopírkou – 6 ks

o

Počítač – 8 ks

o

Interaktívna tabuľa – 1 ks

Aktivita 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Žiline
Aktivita zahŕňa nákup


Germicídny žiarič mobilný – 7 ks



Dávkovač dezinfekcie s teplomerom – 6 ks



Priemyselný vysávač – 2 ks



Parný čistič – 1 ks

Pravdepodobnosť uskutočniteľnosti projektu je veľmi vysoká, keďže v rámci dodávok
vybavenia nie je požadované žiadne špeciálne zariadenie vyrábané na mieru, ale štandardne
ponúkané výrobky, ktoré sú dostupné na trhu. Obe aktivity projektu je možné realizovať
súbežne a môžu sa navzájom prelínať, pretože ich realizácia je navzájom nezávislá a nemajú
vzájomnú nadväznosť, pričom aktivity sa budú realizovať vo všetkých pobočkách Mestskej
knižnice v Žiline. Trvanie aktivít závisí predovšetkým na priebehu verejného obstarávania,
dodacích lehotách dodávateľov vybavenia a času potrebného na montáž vybavenia.
Stanovisko komisií: komisie odporúčajú schváliť predkladaný materiál.

5

