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Aj keď sme boli pre verejnosť „zatvorení“ – nezaháľali sme 

 

 

Novohradská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja  

v priebehu roka 2020 prešla rekonštrukciou doslova od pivnice po strechu. Od zriaďovateľa získala 

účelové kapitálové prostriedky na obnovu budovy – Národnej kultúrnej pamiatky, postavenej v rokoch 

1899 – 1902 podľa projektu architekta L. Nagya. Rekonštruovala interiér ale aj exteriér budovy, 

nakúpila novú techniku a modernizovala vnútorné vybavenie priestorov. 

 

I. 

Z účelového kapitálového príspevku na rekonštrukciu objektu sme vyčerpali 319 107,14 eur na  

rekonštrukciu priestorov budovy na prízemí, vybudovanie nového vstupu na oddelenie náučnej 

literatúry a oddelenie literatúry pre deti s centrálnym  vstupom a pultom na oddelenia, vybudovaným 

osobným výťahom na poschodie do spoločenských sál, vybudovaným  bezbariérovým  vstupom do 

uvedených oddelení, spolu s príslušnými sociálnymi zariadeniami. Zrekonštruovali sme  

elektroinštaláciu, rozvody vody a kanalizácie, bola vybudovaná nová serverovňa s odvetraním, nové 

siete k PC a internetu, zníženie a izolácia stropu, steny dostali nové omietky a opravili sme podlahy. 

Objekt sme zabezpečili novou ochranou – elektronickým zabezpečovacím systémom. Centrálny pult 

do oddelení náučnej literatúry a oddelenia literatúry pre deti, bol zakúpený z finančných prostriedkov 

vrátených zo sociálnej poisťovne za odvody roka  2020. 

 

 

     
 

 

II. 

Na interiérové vybavenie zrekonštruovaných priestorov na II. nadzemnom podlaží nábytkom 

a vybavením, bolo čerpaných 15 530,00 eur, z ktorých bolo zakúpené interiérové vybavenie – 

nábytok do spoločenských sál, a kancelárskych priestorov. Spoločenské sály budú slúžiť na 
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komunitné podujatia, ktoré knižnica organizuje každoročne v počte niekoľko 100 a viac podujatí, pre 

širokú verejnosť, bez rozdielu veku.  

Na technické vybavenie a praktikáble boli čerpané prostriedky vo výške 9 991,94 eur, z toho do 

zrekonštruovaných sál na nákup javiskového pódia a svetelnej techniky s príslušenstvom vo výške 

5 138,40 eur. 
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III. 

Z účelových prostriedkov určených na rekonštrukciu pivnice pod oddelením literatúry pre deti, sme  

vyčerpali 49 992,60 eur. Vybudovali sme  novú drenáž, štrkový násyp, položená bola nová dlažba, 

obili sme staré omietky a zaviedli elektrické vedenie. Nakoľko pri odpájaní vody staré prehrdzavené 

potrubie začalo pretekať, museli sme vybudovať novú prípojku vody do bývalého oddelenia literatúry 

pre deti. 
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IV. 

Z účelových prostriedkov určených na rekonštrukciu tvorivej dielne a priľahlých priestorov sme čerpali 

18 709,05 eur, z ktorých bola uhradená projektová dokumentácia a rekonštrukcia priestorov tvorivej 

dielne, ktoré sú vo výpožičke Novohradského osvetového strediska. 

 

 

V. 

Z účelových prostriedkov na obnovu a interiérové vybavenie knižničných priestorov, v celkovej výške 

11 235 eur, bolo čerpaných 5 742 eur, na rekonštrukciu  oddelenia beletrie – čitáreň, rozsypané 

betónové podlahy,  položili sme  nový izolačný betón, novú laminátovú podlahu, osekali navlhnuté 

steny, na ktoré boli položené sanačné omietky, čitáreň sme vymaľovali. Z prostriedkov od 

zriaďovateľa na obnovu a interiérové vybavenie knižničných priestorov určených širokej verejnosti, 

skvalitnenie priestorov pre poskytovanie knižnično-informačných služieb,  sme čitáreň 

periodík zariadili novým, účelným nábytkom vo výške 8 674 eur, vrátane vlastných prostriedkov. 
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VI. 

Z účelových prostriedkov vo výške 300 000 eur určených na rekonštrukciu strechy sa nečerpalo 

z dôvodu zrušeného verejného obstarávania a stále prebiehajúceho druhého v poradí. V roku 2021 je 

to preto pre Novohradskú knižnicu prvoradá úloha. 

Ďalej v  nadväznosti na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasády, uskutočniť obnovu 

fasády celej budovy. 

 

VII. 

Z účelových prostriedkov určených na letné tematické výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti, boli 

zakúpené prístroje a vybavenie vo výške 1 505,11 eur. V termíne od 01.07 – 31.08.2020 knižnica 

v rámci Letných aktivít pre deti – Divadlo v knižnici, využila technické prístroje a vybavenie na tvorivé 

hry a  zábavu s deťmi. 
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VIII. 

Účelové prostriedky súvisiace so zabezpečením protiepidemiologických opatrení na ochranu zdravia 

zamestnancov a návštevníkov KI pred pandémiou ochorenia COVID 19 boli čerpané vo výške 

2 061,90 na výrobu a montáž bezpečnostných zábran na výpožičné pulty, nákup bezdotykových 

stojanov na dezinfekciu rúk, bezkontaktného teplomera, čističky vzduchu do výpožičných priestorov 

knižnice a iné. 

 

 

 
 

 

 

IX. 

Účelové prostriedky určené na aktualizáciu platobného terminálu pre regionálne knižnice BBSK boli 

čerpané vo výške 600 eur na zakúpenie platobného terminálu k bezhotovostnej úhrade poplatkov 

v knižnici. 
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Novohradská knižnica vyššie uvedené zrealizovala s finančnou podporou Banskobystrického 

samosprávneho kraja, vrátane použitia vlastných zdrojov. 

 

 
 

  

 

 

 

 

                PhDr. Mgr. Daša Filčíková 

V Lučenci, 09.02.2021                      riaditeľka Novohradskej knižnice   


