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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu s názvom „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály 

a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi"  
 

Sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok.  

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, sídlo: Záhradnícka 19,  
971 01 Prievidza spracovala a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
nasledovne:  

Program: Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: 7 REACT-EÚ 
Konkrétny cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií 
Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 
 

Názov projektu: „Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC 
v Prievidzi" 

Žiadateľ: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza 

Popis projektu:  

Zámerom projektu je prostredníctvom úpravy polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov 
RKC v Prievidzi  vytvoriť  moderný, funkčný, variabilný a esteticky pôsobiaci priestor, 
poskytujúci primerané priestorové, technické a hygienické podmienky účinkujúcim 
i divákom pri  všetkých typoch kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré v nej Regionálne 
kultúrne centrum pripravuje. 
Projekt počíta s nasledovnými úpravami sály a priľahlých priestorov: 
• zväčšenie priestoru demontážou  nepotrebných priečok a sadrokartónového stropu; 
• zlepšenie akustických parametrov priestoru a jeho estetické  zjednotenie 

prostredníctvom výmeny zvukovo netesniacich dverí, výmeny funkčne i esteticky 
nevyhovujúcej podlahy a novým akusticky i esteticky vyhovujúcim riešením steny 
sály susediacej s knižnicou;  

• vybavenie sály moderným závesným systémom  s možnosťou diaľkového ovládania 
závesov, ktoré zatemňujú presklené časti stien (nevyhnutné  pri premietaniach  
a javiskovom svietení) a zároveň zlepšujú akustické parametre sály;  

• rekonštrukcia elektrického osvetlenia sály - vybavenie  modernou svetelnou 
technikou a jej funkčné osadenie; logické umiestnenie vypínačov, možnosť ich 
diaľkového ovládania;  

• nákup akustického klavíra - malého koncertného krídla 
• vybavenie  stropu a stĺpov závesnou technikou - závesné  ťahy, ramená, rampy  

a ich osadenie; 
• vybavenie multifunkčným konštrukčným systémom viacúrovňového riešenia 

podlahy javiska a hľadiska; 
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• vybavenie novým ľahším a stohovateľným mobiliárom sály (stoly, stoličky); 
• doplnenie materiálneho vybavenia  priestoru určeného na ochranu zdravia v boji 

proti COVID 19 návštevníkov i zamestnancov firmy. 
 
 
Financovanie projektu bude kombináciou predfinancovania a refundácie. 

 

Celkové oprávnené výdavky:             210 526,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):        200 000,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:               10 526,00 EUR 

 

Vzhľadom na lehoty schvaľovacieho procesu žiadosti o NFP bude finančný dopad 
projektu na rozpočet TSK v rokoch 2022-2023.  


