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udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy: IROP-
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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
 
 
V Trenčíne 14.10.2021 
 

 
 
 
 
   
 



 Dôvodová správa 
 
 

              
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán vyhlásil dňa 10.8.2021 

v rámci Prioritnej osi: 7 – REACT – EU, Špecifického cieľa: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti 
kultúrnych inštitúcii výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou 
COVID-19. Táto výzva s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 má charakter uzavretej výzvy, pričom 
konečný termín na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok je na základe aktualizácie č. 
1 vydanej dňa 13.10.2021 stanovený na 25.11.2021. 
 

Spolufinancovanie v rámci IROP pre samosprávy je stanovené do výšky 5% z celkových 
oprávnených výdavkov 

 
Oprávnení žiadatelia: 
a) obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny 
kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity alebo  
b) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / 
samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej 
subjektivity. 
 
Oprávnené aktivity: 
Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia 
kultúrnych inštitúcií: 
 

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, 

zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo 

funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,  

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu 

hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na 

ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb 

pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie. 

Minimálna výška príspevku je stanovená na: 50 000,- € 
 
Maximálna výška príspevku je stanovená na: 200 000,- € 
 
Predmetom predkladaného projektu je Modernizácia zázemia a zlepšenie hygienických 
štandardov KIC Trenčín. Projektovú dokumentáciu k uvedenému projektu vypracoval Ing. arch. Michal 
Vojtek. Projekt v zásade pozostáva z dvoch častí:  
 

1. rekonštrukcia klientskeho priestoru Kultúrno-informačného centra  

2. dobudovanie zázemia KIC, ktoré slúži pre umelcov a účinkujúcich, ktorí vystupujú na pódiu na 

Mierovom námestí počas kultúrnych podujatí poriadaných mestom. Súčasťou tejto časti sú aj 

sociálne zariadenia, ktoré budú modernizované s ohľadom na zvýšenie hygienických štandardov.  

Návrh uvažuje aj s využitím prvkov zabezpečujúcich hygienickú čistotu priestorov minimalizujúc 
možnosti prenosu infekčných chorôb. 
 

1. Riešenie interiéru KIC 
 
Prevádzka KIC je umiestnená na jednom z najnavštevovanejších turistických miest v meste a zároveň 
v bezprostrednej blízkosti pódia, ktoré je celoročným centrom mestského spoločensko-kultúrneho 
života. Funkčne je priestor delený na dve časti. Vľavo od vstupu je zóna s pracovnými miestami a 
predajnými materiálmi a suvenírmi, v časti vpravo sa nachádza časť s možnosťou sedenia, poriadania 
prednášok a s umiestnenými materiálmi, ktoré majú návštevníci k dispozícií zadarmo. Toto prirodzené 
rozdelenie je počas organizovania mestských podujatí potlačené a priestor plní ďalšie prekrývajúce sa 
funkcie. Celkovo je KIC využívané pre nasledovné aktivity: 



- info centrum pre turistov a návštevníkov mesta (návštevnosť v roku 2019 cca 27.000 osôb) 

- predaj mestských suvenírov a darčekov 

- predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia 

- šatňa a zázemie pre účinkujúcich umelcov na Mierovom námestí (ročne cca 1200 účinkujúcich 

+ cca 300 remeselníkov) 

- sociálne zariadenia pre účinkujúcich a predávajúcich 

- výstavný priestor 

- priestor pre konanie malých podujatí 

- pracovisko zamestnancov, zabezpečujúcich marketing mestských podujatí, správu webu 

a sociálnych sietí, prípravu prílohy KAM mestských novín 

V priestore front office nebudú realizované výrazné stavebné zmeny. Zlepšenie funkčnosti, kvality 
pracovného prostredia a estetických štandardov pre kultúrne a informačné centrá bude dosiahnuté 
prostredníctvom premysleného využitia priestoru prostredníctvom atypických nábytkových prvkov, 
prezentačných systémov a kombináciami viacerých funkcií pre jednotlivé prvky. 
 

2. Riešenie zázemia a sociálnych zariadení KIC 
 
Návrh rekonštrukcie zázemia a sociálnych zariadení KIC spočíva v stavebných úpravách existujúcich 
priestorov. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie hygienických štandardov zázemia a samotných sociálnych 
zariadení KIC a ich modernizácia. Dobudované budú rozvody vzduchotechniky s rekuperáciou v 
priestoroch šatne. Návrh taktiež uvažuje s výmenou vykurovacích telies, s výmenou sanity a s osadením 
nábytkových prvkov (šatňové skrinky). Nábytkovými prvkami bude vytvorené variabilné riešenie pre 
rôzne funkcie potreby funkčného využitia priestorov zázemia. 
Rekonštrukcia priestorov zázemia a sociálnych zariadení KIC je zameraná na modernizáciu jednotlivých 
priestorov s cieľom zvýšiť kvalitu pracovného prostredia a zabezpečiť ich požadovaný hygienický 
štandard. Návrh uvažuje aj s využitím prvkov zabezpečujúcich hygienickú čistotu priestorov 
minimalizujúc možnosti prenosu infekčných chorôb.             
 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
 

. 
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Kultúrno-informačné centrum s pódiom 
- udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-
SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín a 
platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 
2016 – 2022, s výhľadom do roku 2040, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 10.000,00 EUR 

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

 


