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Návrh na uznesenie: 
 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje:  
 
A.1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu s 

predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 560 000 eur pre žiadateľa Podduklianske 

osvetové stredisko,   

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 28 000 eur, 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Žiadateľ:        Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

 

Výzva:            Program  ENI   Cross-border Cooperation Programme  2014-2020,    Hungary-

Slovakia-Romania-Ukraine, TC 3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického 

dedičstva 

 

Názov projektu: Rozvoj kultúrnej infraštruktúry 

 

Rozpočet žiadateľa:                                 

Žiadané:                    504 000 €  (bežné a kapitálové výdavky) 

Spolufinancovanie:     28 000 € 

Celkový rozpočet:     560 000 € 

 

Výška rozpočtu a kalkulácia výdavkov je predpokladaná, projekt je v štádiu prípravy, mäkké 

aktivity budú dohodnuté na spoločnom stretnutí v najbližších dňoch. 

       Projekt umožňuje vytvorenie novej turistickej a kultúrnej atrakcie v Podduklianskom 

osvetovom stredisku vo Svidníku. Rekonštrukciou kultúrnej pamiatky – budovy POS sa otvoria 

možnosti pre rozvoj kultúry, pre prezentáciu duchovných hodnôt nášho obyvateľstva žijúceho 

v prihraničnej oblasti.  

        Rekonštrukcia budovy POS úzko súvisí so súčasne prebiehajúcou prístavbou za účelom 

vytvorenia priestorov chýbajúcich pre činnosť POS. Jedná sa hlavne o priestory tanečnej sály 

a výstavnej siene vrátane technického zázemia. Teda projekt sleduje premenu budovy 

Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku (typická  administratívna budova – kultúrna 

pamiatka) tak, aby vzniklo kultúrne centrum pre stretávanie sa, tvorbu, spájanie a prezentáciu 

rôznych žánrov umenia. Plánované sú tiež priestory určené na výstavnú činnosť a ateliéry. 

Multifunkčné výstavné a klubové priestory ponúknu variabilné využitie v nadväznosti na 

ostatné funkcie areálu.  

 

Realizáciou projektu vznikne variabilnými priestor využiteľný na:  

1. tvorivý priestor (ateliéry, tvorivé dielne, skúšobne, atď.)  

2. sociálno-kultúrne centrum (galéria, prezentačné priestory, klubová činnosť ) 

3. priestory pre menšie lokálne iniciatívy z kultúrnej oblasti  

4. priestory a atrakcie pre obyvateľov a návštevníkov (lavičky, vonkajšia expozícia, atď.)  



5. oddychové priestory  

 

Plán aktivít: 

1. Rekonštrukcia Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku     

2. Realizácia spoločných podujatí pre poznanie a rozvoj kultúry, v tom workshopy 

tanečné, výtvarné plenéry, škola dokumentárneho filmu, zimný festival spojený 

s betlehemskou tradíciou, letný folklórny festival 

3. Propagácia projektu 

4. Riadenie projektu 

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 18/2020 zo 

dňa 23. 1. 2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť: 

 

A.1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu s 

predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 560 000 eur pre žiadateľa Podduklianske 

osvetové stredisko,   

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 28 000 eur, 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

  

 

 

 

 


