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Dôvodová správa: 

 

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti 

s pandémiou COVID-19. Oprávnená aktivita výzvy je investícia do obstarania a modernizácie 

materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, minimálna výška 

príspevku je 30 000 eur a maximálna je 200 000,- eur, pričom spolufinancovanie zo zdrojov 

prijímateľa musí byť minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov.     

V Šamoríne od roku 1880 funguje mestská knižnica, ktorá z roku na rok sa rozširuje a sa zapája 

do spoločných projektov na získanie skúsenosti zo zahraničia. V súčasnosti mestské ako aj 

obecné knižnice nemajú jednoduchú úlohu, mnohé knižnice bojujú doslova o svoju existenciu, 

a v budúcnosti svoje poslanie budú vedieť splniť len pomocou modernizácie a digitalizácie. 

Súčasné knižnice už dávno nie sú iba miestom vypožičiavania kníh. A predpokladá sa, že 

v budúcnosti budú mať veľmi dôležité poslanie a oveľa širší okruh pôsobnosti. Tak ako sa mení 

doba, mení sa aj poslanie knižníc. V minulosti boli miestom, kde sa dali požičať knihy alebo 

v priestoroch študovne poskytovali možnosti na štúdium. V súčasnosti majú knižnice množstvo 

ďalších úloh. Hlavným cieľom nášho projektu je modernizácia a digitalizácia mestskej 

knižnice. Na dosiahnutie daného cieľa plánujeme v rámci projektových aktivít nákup 

informačnej techniky a vybavenia. Merateľným ukazovateľom je podpora jednej mestskej 

knižnice a jeho celková modernizácia v oblasti informačnej a digitálnej techniky. 

 

Digitalizáciou knižnice chceme poskytnuté služby rozšíriť o služby zamerané na budúcnosť, 

vďaka ktorým sa rozširuje okruh našich používateľov a posilňuje sa aj ich pripútanosť ku 

knižnici. Našim hlavným cieľom je vychovávať mladých ľudí ako čitateľov, pričom oslovenie 

tejto vekovej kategórie je najťažšie.  Pomocou nových počítačových zostáv vytvoríme priestor 

s technickým vybavením adekvátnym 21. storočia na zabezpečenie individuálneho alebo 

skupinového, príležitostného ako aj celoživotného vzdelávania. 

Laptopy budú slúžiť interným zamestnancom knižnice, pomocou nich budú vedieť 

bezproblémovo zabezpečiť svoju činnosť v modernizovanej knižnici, inventarizáciu, 

aktualizáciu internetovej stránky. Pomocou kamery a fotoaparátu ako aj pomocou 

ozvučovacieho zariadenia budeme zabezpečovať propagáciu knižnice na internete, nahrávať 
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organizované podujatia a vysielať ich naživo. Pandemická situácia nás priviedla k tomu, aby 

sme udalosti vysielali naživo a potom ich uverejňovali na sociálnych sieťach. To si vyžaduje 

správnu techniku. Kúpou čítačky elektronických kníh by sme ukázali modernú, čitateľsky 

príjemnú knižnicu, kde sa tieto dve formy čítania chodia vedľa seba. Chceme poskytnúť 

elektronické čítačky pre tých, ktorých finančná situácia si nemôže dovoliť kúpiť vlastné 

zariadenie. Na prístup ku knihám existuje spoločný portál, čitateľ musí zaplatiť iba ročný 

členský preukaz. Pomocou tlačiarní a kopírky budeme vedieť svojpomocne tlačiť letáky, 

propagačné materiály, plagáty a pripravovať marketing pre knižnicu. 

Digitálny totem bude umiestnený v predsieni knižnice, kde sa návštevník pred vstupom môže 

informovať o službách, udalostiach a knihách našej knižnice a na tejto obrazovke môžete byť 

informovaní o historických, kultúrnych a turistických hodnotách mesta. 

 

Celkové výdavky na nákup technologického vybavenie  v rámci projektu, v zmysle 

cenových ponúk je vo výške 35 000,63 Eur, z toho požadovaná suma z dotácie je vo výške 

33 250,60  eur a vlastné finančné prostriedky vo výške 1750,03 eur.  

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 04.11.2021 po prerokovaní 

predloženého návrhu 

A/ Schvaľuje 

1) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

„Modernizácia mestskej knižnice v Šamoríne.; 

 

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku; 

 

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 

min. 1750,03 €; 

 

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov vlastného 

rozpočtu. 

 

B/ Ukladá 

Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho odovzdať žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok s názvom „Modernizácia mestskej knižnice v Šamoríne“  so všetkými 

potrebnými prílohami do 25.11.2021. 

Zodpovedný: Dr. habil. Attila Simon PhD., riaditeľ Mestskej knižnice Zsigmonda 

Zalabaiho 


