
   

 

Informácia o realizácií projektu 
 
Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v mestskej knižnici 
v Novej Dubnici 
Kód projektu: 302071BRU2 
Výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 
Prioritná os: 7. REACT-EÚ 

Špecifický cieľ:  7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 
Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 210 526,25 EUR 
Výška nenávratného finančného príspevku: 199 999,94 EUR 
 
Stručný popis projektu: 
Medzi kultúrne inštitúcie v meste Nová Dubnica patrí aj  Mestská knižnica. Knižnica nie samostatným 
právnym subjektom, organizačne je začlenená do Oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica. 
Mestská knižnica v Novej Dubnici je verejnou knižnicou zapísanou v  Zozname knižníc vedenom podľa 
§ 25 zákona č. 126/2015 Z. z. pod evidenčným číslom 3998/2000-400/0846. Adresa uvedená v registri 
nie je aktuálna. Súčasná adresa je Mierové námestie 29/38, Nová Dubnica. Priestor Mestskej knižnice 
sa nachádza v 2.NP v bytovom dome postavenom v 60-tich rokoch minulého storočia. Interiér je v 
pôvodnom stave, opotrebovaný časom, neprispôsobený pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu. Osvetlenie v pôvodnom stave nevyhovuje požiadavkám knižnice. Mobiliár je rôznorodý, 
kapacitne preplnený, police nestabilné. Hygienické zázemie je nevyhovujúce a čiastočne nefunkčné. 
Knižnica zaznamenala v roku 2020 pokles počtu výpožičiek oproti roku 2019 o viac ako 10 000. Na 
tomto stave sa podpísali predovšetkým dôsledky opatrení počas pandemickej situácie COVID-19. 
Predmetom projektu je riešenie identifikovaných potrieb, resp. nedostatkov na základe analýzy 
súčasného stavu materiálno-technického vybavenia a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v 
Novej Dubnici. Predmet projektu bude pozostávať z modernizácie materiálno-technického vybavenia 
pre poskytovanie služieb v knižnici a na ochranu zdravia v boji proti COVID-19. 
 
Cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability 
mestskej knižnice v Novej Dubnici na nové podmienky spôsobené pandémiou. 
Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavných aktivít: 
Aktivita 1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii; 
Aktivita 2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie. 
 
Výsledky projektu budú  premietnuté do hodnôt merateľných ukazovateľov. 
 
 
 
 
 


