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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu s názvom „Multimediálna miestnosť  

na Trenčianskom hrade"  
 

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

Trenčianske múzeum v Trenčíne, sídlo: Mierové námestie 42, 911 01 Trenčín 
spracovalo 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: „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade“ 

Žiadateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 42, 911 01 Trenčín 

Popis projektu:  

Zámerom predkladaného projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb národnej 
kultúrnej pamiatky - Trenčiansky hrad a zlepšiť úroveň hygienických štandardov, ktoré 
sú nevyhnutné pre ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov v súvislosti  
s pandémiou Covid-19.  
Cieľom projektu je zachovať interakciu Trenčianskeho hradu s jeho návštevníkmi aj  
v čase, keď zostane hrad zatvorený kvôli epidemiologickým opatreniam.  
Druhým cieľom je zvýšiť úroveň technologického vybavenia, ktoré nám umožní 
natáčať prednášky a konferencie, spracovávať odborné videá a prezentácie, ktoré 
budú návštevníkovi dostupné v dobe, keď nemá možnosť hrad a jeho odborné aktivity 
osobne navštíviť.  
Tretím cieľom je zvýšiť úroveň hygienického vybavenia, ktoré zabezpečí ochranu 
zdravia a zvýši komfort návštevníkov i zamestnancov hradu.  
Hlavné aktivity projektu:  
1. Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. V rámci tejto aktivity žiadateľ vybaví priestor 
modernou zvukovou a záznamovou technikou, a to projektor, kamery, reproduktory, 
mikrofóny, počítač so SW na spracovanie videa a doplnky.  
2. Zlepšiť úroveň hygienických štandardov. Žiadateľ zabezpečí nové bezdotykové 
vybavenie na ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov, a to bezdotykové 
vodovodné batérie, bezdotykové dávkovače dezinfekcie, mydla a papierových 
obrúskov a germicídne žiariče na dezinfekciu interiérov, ktoré môžu byť v prevádzke aj 
počas prítomnosti osôb.  
Realizáciou bude naplnený špecifický cieľ projektu, ktorým sa podporí udržateľnosť  
a odolnosť kultúrnej inštitúcie.  
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Projekt bude realizovaný na pobočke Trenčianskeho múzea v Trenčíne – Trenčiansky 
hrad, ktorý každoročne navštívi približne 150 tis. domácich i zahraničných 
návštevníkov. 
 
Financovanie projektu bude kombináciou predfinancovania a refundácie. 

 

Celkové oprávnené výdavky:            78 000,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):       74 100,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:               3 900,00 EUR 

 

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


