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Návrh na uznesenie: 
 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje  
 
A1. predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, 

Levočská 1, Prešov s názvom : „Knižnice v čase a priestore“ predloženého na základe 
Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
sumu 36 505,1 € z toho bežné výdavky 21 590,1 € a kapitálové výdavky 14 915,00 €; 

 
A2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 921,33 €, z toho bežné výdavky 
1 136,33 € a kapitálové výdavky 785,00 €; 

 
A3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

Predkladaný materiál informuje o mikroprojekte Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove, Levočská 1, Prešov s názvom: „Knižnice v čase a priestore“, o jeho financovaní, 
cieľoch a výstupoch. Projekt bol podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg  
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na základe výzvy na  predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na mikroprojekty (ďalej len „projekt“).  

 
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov: 
 
• Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR – 85% z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, 
 

• štátny rozpočet SR – 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
 

• vlastné zdroje – 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
 
v zmysle Stratégie financovania Európskych a štrukturálnych investičných fondov a Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014-2020 prostredníctvom 
PSK. 

 
Na základe Rozhodnutia č. 9 Výboru pre mikroprejekty Programu cezhraničnej spolupráce 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 bol schválený mikroprojekt na dofinancovanie 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v 
Prešove, a to maximálne vo výške: 
 

• hodnota dofinancovania z EFRR pre vedúceho partnera: 32 662,46 €, 
• hodnota dofinancovania z EFRR pre PL partnera: 0 €, 
• celková hodnota dofinancovania z EFRR: 32 662,46 €. 

 
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove , Levočská 1, Prešov ako príspevková 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, žiada o predfinancovanie 95% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu z vlastných zdrojov PSK. Financovanie projektu je formou refundácie. 
 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 18/2020 zo 
dňa 23. 1. 2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  

 
A1. predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, 

Levočská 1, Prešov s názvom : „Knižnice v čase a priestore“ predloženého na základe 
Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
sumu 36 505,1 € z toho bežné výdavky 21 590,1 € a kapitálové výdavky 14 915,00 €; 

 
A2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 1 921,33 €, z toho bežné výdavky 
1 136,33 € a kapitálové výdavky 785,00 €; 

 
A3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 



Základné informácie o projekte Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove, Levočská 1, Prešov 

 
 
Názov žiadateľa:   Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove  
Názov projektu:   „Knižn ice v čase a priestore“ 
Číslo projektu:   INT/EK/PO/1/III/A0235 
Typ mikroprojektu:   individuálny 
Termín realizácie projektu:   november 2019 – október 2020  
Vedúci partner:   Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 
Projektový partner:   Krośnienska Biblioteka Publiczna v Krosne 
Celkový rozpočet projektu:  38 426,43 €  
Financovanie z EFRR:  32 662,46 € (85% z celkových opráv. výdavkov projektu) 
Štátny rozpočet:       3 842,64 € (10% z celkových opráv. výdavkov projektu) 
Zdroj PSK - spolufinancovanie:   1 921,33 € (5% z celkových opráv. výdavkov projektu) 
 

Financovanie: bežné výdavky: 22 726,43 € 
  kapitálové výdavky: 15 700,00 € 
 
 

Projekt bol pripravený spoločne obidvoma partnermi. Boli prerokované a určené ciele 
mikroprojektu, úlohy, výstupy, vecný harmonogram, nevyhnutný rozpočet a očakávané 
výsledky. Každý z partnerov je zapojený do jednotlivých úloh a aktivít projektu. Projekt je 
koncipovaný tak, aby využil všetky potrebné informačné zdroje zapojených knižníc. Prvou 
aktivitou bude spoločný pracovný workshop odborných zamestnancov zapojených knižníc          
(bibliografov, IT-zamestancov a pod.). Obsahom pracovného úvodného workshopu budú 
informačné databázy knižníc z fondov zapojených knižníc a regionálnej bibliografie pre tvorbu 
kultúrno – náučných chodníkov v Prešove a v Krosne. Obyvateľov a návštevníkov zapojených 
miest bude po náučných chodníkoch sprevádzať mobilná aplikácia a virtuálna prehliadka, ktoré 
vhodne sprístupní informácie z knižničných informačných databáz a knižných fondov. 
Poslednou aktivitou má byť spoločná konferencia, ktorej cieľom bude nielen prezentácia 
výsledkov projektu pre širokú verejnosť, ale aj tiež vízia ďalšej perspektívy spolupráce s 
využitím už spracovaných informačných databáz v rámci projektu. Obidvaja partneri budú 
zodpovedať za jednotlivé aktivity, propagáciu na svojich webových stránkach, informovanie 
všetkých zainteresovaných osôb o aktivitách súvisiacich s mikroprojektom a za jeho 
udržateľnosť. 
 
Hlavný cieľ mikroprojektu: 
 

Hlavný cieľ projektu je prepojiť záujem dnešného moderného človeka o významné 
osobnosti našej minulosti a ponúknuť im knihy a iné dokumenty z fondov knižníc, ktoré súvisia 
s týmito osobnosťami na území pohraničia. 

 
Cieľom projektu je zvýšiť záujem o služby knižnice, podporiť podujatia knižnice 

využitím moderných technológií, využiť informačný a vedomostný potenciál knižníc pri 
podpore turizmu a cezhraničného cestovného ruchu. Definované ciele zabezpečia 
zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a 
obyvateľmi. 
 
 



Špecifické ciele mikroprojektu: 
 
C1: Propagácia a zvýšenie povedomia cieľových skupín o významných osobnostiach 
poľsko-slovenského kultúrneho a spoločenského života. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečené 
formou nových e-služieb, ktoré budú aj výstupmi mikroprojektu. Digitálne produkty prepoja 
knižný fond a knižničné databázy a záujem obyvateľov o významné osobnosti cezhraničného 
regiónu. 
 
C2: Zvýšenie návštevnosti kultúrnych inštitúcií z dôvodu zvýšenia kvality poskytnutých 
služieb pre turistov, návštevníkov kultúrnych inštitúcií. Mobilná aplikácia oboznámi 
návštevníkov o tematicky navrhnutých náučných chodníkoch, ktoré budú prepojené s 
významnými osobnosťami našej histórie (básnici, spisovatelia, vedci, umelci, atď.) Virtuálna 
prehliadka predstaví zaujímavé miesta, kde sa tieto významné osobnosti narodili, kde chodili 
do školy, kde pôsobili.  
 
C3: Zachovanie a podpora zdrojov kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. 
 
Cieľová skupina mikroprojektu 
 

• obyvatelia oprávneného územia, 
• osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich 

kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu, 
• postihnuté osoby. 

 
Udržateľnosť mikroprojektu 
 

Za udržateľnosť výstupov projektu bude zodpovedná Krajská knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove a Verejná knižnica v Krosne. Obaja partneri sa budú starať o ďalšie 
šírenie výsledkov projektu a propagovanie jeho efektov. Je veľký predpoklad, že spolupráca, 
ktorá začne spoločným pracovným odborným workshopom a ostatnými aktivitami bude 
pokračovať až po záverečnú spoločnú konferenciu, sa tým všetkým neskončí, ale sa bude 
naďalej rozvíjať. Digitálne produkty (mobilná aplikácia, virtuálna prehliadka), ktoré vzniknú 
počas realizácie projektu budú dlhodobo funkčné, budú ich využívať nielen čitatelia a 
návštevníci zapojených knižníc, ale aj široká verejnosť v obidvoch regiónoch. Vzhľadom na 
neustály prísun nových informácií, nových bibliografických záznamov, ale aj rozvíjajúcemu sa 
knižničnému fondu jednotlivých zapojených knižníc predpokladáme neustály obsahový vývoj 
a postupné rozširovanie predovšetkým mobilnej aplikácie. Spolupráca medzi Krajskou 
knižnicou P. O. Hviezdoslava a Verejnou knižnicou v Krosne prispeje v budúcnosti k 
nadviazaniu spolupráce aj iných odborníkov z radov historikov a iných kultúrnych pracovníkov 
a pomôže k ďalšiemu výskumu spoločnej genézy a k objavovaniu spoločných vzťahov. 
 
Cezhraničný dopad 
 

Cezhraničný charakter a dopad projektu je už zjavný a citeľný na úrovni partnerstva. 
Spolupráca dvoch knižníc Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a Verejnej knižnice 
v Krosne nie je náhodná. Obidve knižnice majú snahu stať sa vo svojom regióne modernými 
kultúrnymi inštitúciami, ktoré ako jedinečné informačné organizácie vedia svoje informačné 
bibliografické databázy a knižné fondy ponúknuť širokej verejnosti na nových moderných 
nosičoch. Cieľom mikroprojektu je aj poukázať na mnohé významné osobnosti regiónu, ktoré 
často pôsobili na obidvoch územiach, či Slovenska alebo Poľska. Život a diela týchto osobností 



sú popísané v knižničnom fonde slovenských aj poľských knižníc. Mobilná aplikácia a virtuálna 
prehliadka budú realizované v slovenskej, poľskej a anglickej jazykovej mutácii. Preto je 
predpoklad, že prispejú k vzájomnej informovanosti obyvateľov a turistov na obidvoch stranách 
hraníc. Návštevníci oboch regiónov si tak budú môcť oveľa hlbšie a podrobnejšie uvedomiť, 
koľko spoločných prvkov spája slovenskú a poľskú časť pohraničia. Zároveň sa týmto 
nevtieravým spôsobom poukáže na spoločné kultúrne aj historické dedičstvo. Práca pri úlohách 
v rámci mikroprojektu bude založená na mnohých vzájomných spoločných odborných 
konzultáciách. Obaja partneri majú už svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky v rozsahu 
tematiky projektu. Aj vďaka týmto skúsenostiam sa za vzájomnej spolupráce obidvoch knižníc 
bude budovať silnejšie spoločné kultúrne a historické povedomie verejnosti na oboch stranách 
hranice. Cezhraničný charakter majú tiež aktivity realizované v mikroprojekte obidvomi 
partnermi. Spoločný pracovný workshop prehĺbi nielen spoločné odborné témy, ale aj 
vzájomnú spoluprácu. Záverečná odborná konferencia bude aj výsledkom tejto odbornej 
spolupráce a prinesie nové pohľady na prepojenie obidvoch kultúr. Cezhraničnosť sa chápe ako 
skúmanie spoločných skúseností týkajúcich sa aspektov jednotlivých osobností, udalostí v 
dejinách obidvoch regiónov. Šírenie poznatkov o existencii takýchto skutočností je jedným z 
najefektívnejších spôsobov na to, aby sa aj rôzne národy vzájomne zblížili. Z toho dôvodu 
organizátori mikroprojektu predpokladajú, že aktivity súvisiace s týmto podujatím prinesú 
obojstranné výhody a knižnice budú pokračovať v spolupráci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 


