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

I.

1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 239/2021 zo dňa 25.10.2021
II.

schvaľuje
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných
služieb v Mestskom divadle v Žiline“, 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
Mestské divadlo v Žiline nespadá do zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ale je
financované z rozpočtu mesta. V súčasnosti má 47 zamestnancov.
Dôsledkom pandémie boli zrušené predovšetkým firemné akcie a eventy, školské
predstavenia, semináre a školenia ako aj hosťujúce predstavenia. Činnosť sa obmedzila iba na
vlastné predstavenia, pričom počas lockdownu boli zrušené aj tie, čím bola narušená príjmová
činnosť. Divadlo zaznamenalo pokles príjmov o 70%, počet návštevníkov sa znížil o 84% a
počet predstavení poklesol o 70%.
Mestské divadlo Žilina má k dispozícii dva divadelné priestory (Veľkú sálu s balkónom
s kapacitou 310 sedadiel a priestor Štúdia s kapacitou minimálne 66 sedadiel) a jednu tanečnú
sálu. Z hľadiska technologického vybavenia divadlo disponuje základným vybavením sály,
starším svetelným a zvukovým parkom a divadelnými dielňami mimo objektu divadla.
Vybavenie divadla je pomerne zastaralé, čo má vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.
Hygienické podmienky sú zabezpečené prostredníctvom základného hygienického
vybavenia, WC pre divákov, WC pre zamestnancov. S príchodom pandémie sa zintenzívnilo
upratovanie a dezinfekcia priestorov, všetci zamestnanci majú k dispozícii rozstrekovače s
dezinfekciou, pre divákov sú pri vstupe do priestorov umiestnené stojany s dezinfekciou. Inými
prostriedkami ako sú germicídne žiariče, sterilizátory vzduchu a automatické meranie teploty
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divadlo nedisponuje. Herci majú k dispozícii dve spoločné šatne – mužskú a ženskú, počas
skúšok a predstavení využívajú WC v priestoroch pre zamestnancov. V šatniach sú k dispozícii
iba rozstrekovače s dezinfekciou.
Problémy sú predovšetkým so sedadlami pre divákov, ktoré neboli vymenené od r.
2003, sú celočalúenené a v zlom technickom stave, pričom každý mesiac sa musí opravovať
cca 10-15 sedadiel a uvádzať do funkčného stavu. Druhým hlavným problémom sály je
nedostatočné osvetlenie v priestoroch pre divákov a čiastočne aj na javisku, čo spôsobuje
zhoršený výhľad počas predstavení. Posledná modernizácia a rekonštrukcia svetelného parku
divadla prebehla v roku 2003. Existujúci svetlený park obmedzuje tiež repertoár predstavení –
na rozšírenie repertoáru z technického hľadiska by bol do sály potrebný ešte kvalitný
videoprojektor, ktorý by dokázal počas predstavení nasvecovať plochu javiska a umožnil by
okrem rozšírenia a oživenia predstavení zlepšiť prezentačné podujatia a semináre a rozšíriť
ponuku predstavení aj o animované filmy (napr. každoročný festival animovaných filmov).
Vzhľadom na opakujúcu sa pandemickú situáciu je potrebné tiež zlepšenie
hygienických podmienok pre návštevníkov a zamestnancov, najmä z pohľadu dezinfekcie o
ochrany proti vírusom. Pre zabezpečenie kvalitnej dezinfekcie je potrebné zabezpečiť hlavne
dezinfekciu a sterilizáciu vzduchu v priestoroch pre návštevníkov po odohratých
predstaveniach a kultúrnych akciách, ale aj v priestoroch pre hercov a zamestnancov. Rovnako
je vhodné zaviesť technológiu merania teploty návštevníkov. Pre lepšiu dezinfekciu povrchov
je potrebné zakúpiť parný čistič.
Zlepšenie hygienických podmienok pre návštevníkov a zamestnancov je potrebné aj v
druhej budove patriacej mestskému divadlu - Rosenfeldovom paláci, kde sa nachádza kultúrno
osvetové stredisko a usporadúvajú sa rôzne výstavy a iné podujatia pre návštevníkov.
Realizácia nákupu vyššie zmieneného technologického vybavenia povedie k zvýšeniu
kvality poskytovaných služieb a umožní jeho udržateľnosť a efektívnejšiu prevádzku aj počas
pandémie ochorenia COVID-19. Zároveň sa rozšíri repertoár predstavení, čo povedie k vyššej
konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku zvýši príjmy divadla ako odpoveď na pokles
spôsobený pandémiou a s ňou spojenými opatreniami. 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.
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 divadlo Žilina, Ul. Sv.
Horný Val 3, 01001 Žilina, IČO: 30229839.
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MATERIÁL
Predmetom projektu je nákup technického vybavenia do hlavných prevádzkových
priestorov Mestského divadla Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
a zvýšenie úrovne hygienických štandardov divadla na ochranu zdravia v boji proti COVID19
pre návštevníkov, hercov aj zamestnancov divadla.
Hlavným cieľom projektu je „ Zvýšiť odolnosť a udržateľnosť mestského divadla 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
návštevníkov
2. Zlepšenie hygienických štandardov objektov divadla a vybavenia na minimalizáciu
účinkov pandémie COVID 19 na návštevníkov, hercov a zamestnancov a na prevádzku
divadla
Aktivity projektu:
Aktivita 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline
Aktivita zahŕňa nákup


Sedadlá – 310 ks



Multispektrálne LED svetelné hlavy – 8 ks



8000 ANSI Im-projektor s objektívom

Aktivita 2: Zlepšenie úrovne hygienických štandardov Mestského divadla v Žiline
Aktivita zahŕňa nákup


Budova Mestského divadla
o Multifunkčný dezinfekčný kiosk – 2 ks
o Germicídny žiarič mobilný – 2 ks
o Sterilizátor vzduchu s montážnym setom na zavesenie – 25 ks
o Bezdotykový nerezový dávkovač mydla a dezinfekcie – 21 ks
o Bezkontaktný lekárenský teplomer – 7 ks



Budova kultúrno osvetového strediska v Rosenfeldovom paláci
o Germicídny žiarič mobilný – 1 ks
o Sterilizátor vzduchu s montážnym setom na zavesenie – 10 ks
o Vonkajší bezkontaktný dezinfekčný stojan na dezinfekciu rúk – 2 ks
o Bezdotykový nerezový dávkovač mydla a dezinfekcie – 6 ks
o Bezkontaktný lekárenský teplomer – 2 ks
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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. 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

