Dôvodová správa
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v dňoch 10.9 2009
a 14.9.2009 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Regionálneho operačného programu. Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
oblasť podpory:
3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových
inštitúcií.
3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych
pamiatok
Odbor kultúry KSK v spolupráci s Investičným odborom plánuje do týchto výziev podať 4
projekty:
1. Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea ( oblasť
podpory 3.1a)
2. Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea (oblasť podpory 3.1a)
3. Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer (oblasť podpory 3.1b)
4. Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach (oblasť podpory 3.1b)
Kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja v mnohých prípadoch sídlia
v historických budovách predstavujúcich národné pamiatky a kultúrne historické dedičstvo.
Vzhľadom na vek, štruktúru a údržbu viaceré objekty vyžadujú nemalé investície do obnovy
a rekonštrukcie. Technická infraštruktúra objektov musí zohľadňovať súčasné ako aj budúce
nároky, potreby a zámery zariadení a byť v súlade s navrhovanými službami a ponukami
zariadenia. Mnohé historické budovy viacerých kultúrnych zariadení vyžadujú rozsiahlu
rekonštrukciu.
Pod súčasný neutešený stav mnohých zariadení sa podpísal nedostatok zdrojov na pravidelnú
a kvalitnú údržbu a správu objektov a budov.
OK KSK podaním projektov v rámci Regionálneho operačného programu sleduje:
• zachovanie a zveľadenie kultúrneho, historického a remeselného dedičstva,
• priestor pre rozvoj tradičnej ľudovej kultúry,
• finančnú a programovú udržateľnosť účelu rekonštruovaných budov,
• dobudovanie a vytvorenie nových priestorov pre potreby kultúrnych aktérov v regióne ako
aj optimalizované využívanie existujúcich, v súčasnosti nedostatočne alebo neoptimálne
využívaných pre súčasné alebo budúce možné inovatívne podujatia a iniciatívy v regióne.
• rekonštrukciou vytvoriť zázemie pre rozvoj cestovného ruchu,
• zabezpečenie potrebných zdrojov na rekonštrukciu.
Všetky štyri predkladané projekty sú súčasťou akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry KSK
a Koncepciou tradičnej ľudovej kultúry, kde už boli schválené ako konkrétne projektové
zámery.
Pri všetkých štyroch projektoch je pripravená stavebno-technická dokumentácia.
Všetky budovy, resp. organizácie, ktoré ich spravujú a vykonávajú v nich svoju činnosť, ležia
na kultúrno-historických trasách KSK a sú významným bodmi v rámci projektu Terra
incognita.
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1. Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea
Budova Východoslovenského múzea v Košiciach je najstaršou samostatne stojacou účelovou
muzeálnou budovou na Slovensku. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou.
Cieľom projektu je zabezpečenie II. etapy rekonštrukcie budovy tak, aby sa mohla
plnohodnotne využívať v intenciách 21. storočia. Rekonštrukcia predstavuje komplexné
dispozičné riešenie priestorov z hľadiska vnútorného prostredia, vybavenia, priestorového
usporiadania a funkčného začlenenia. Tejto požiadavke sú prispôsobené aj reštaurátorské,
stavebno-technické rekonštrukčné práce, ktoré budú predstavovať komplexné riešenie
obvodových konštrukcií objektu, vrátane strešných konštrukcií, rekonštrukciu vonkajších
okenných a dverných otvorov , komplexnú rekonštrukciu rozvodov el. energie, bleskozvodov,
ÚK, zdravotechniky, vnútorných povrchových úprav, rekonštrukciu podláh, nášľapných častí,
vytvorenie novej vonkajšej miestnosti pre vonkajšie klimatizačné jednotky a jej technológie.
Rekonštrukciou budú doplnené aj slaboprúdové rozvody a štruktúrovaná kabeláž.
2. Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea
Letohrádok Dardanely je súčasťou areálu kaštieľa v Markušovciach. Letohrádok bol
postavený koncom 18. storočia na reprezentačné účely rodu Mariássy a dnes je v ňom
zriadená stála expozícia klávesových hudobných nástrojov, jediná špecializovaná expozícia
tohto druhu v SR. Celý objekt, ktorého súčasťou ja aj správcovský „domček“ je v súčasnosti
vo veľmi zlom technickom stave.
Cieľom projektu je vytvoriť dôstojnejšie podmienky pre inštaláciu súčasných aj budúcich
expozícií a zlepšiť podmienky pre návštevníkov.
Predmetom riešenia budú najmä:
• stavebné opravy povrchov suterénu,
• dispozičné zmeny na prízemí,
• ošetrenie krovu a strešnej krytiny,
• zmodernizovanie technickej vybavenosti,
• drenáže popri obvodových stenách múru.
3. Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer
Objekt Gemerského osvetového strediska sa nachádza na severnom okraji historického jadra
mesta Rožňava na Betliarskej ulici a je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova bola
postavená v roku 1907. V súčasnosti je v zlom stavebno-technickom stave, vrátane technickej
infraštruktúry budovy.
Cieľom projektu je rekonštrukcia pôvodnej budovy na účely vybudovania Domu tradičnej
ľudovej kultúry, tak aby sa vytvoril dôstojný priestor pre uchovávanie, rozvoj, prezentáciu
tradičnej ľudovej kultúry na Gemeri v súlade s Koncepciou Tradičnej ľudovej kultúry KSK.
Navrhované aktivity:
• celková rekonštrukcia objektu
• vytvorenie multifunkčnej sály na kultúrno–spoločenské podujatia (výstavníctvo, kinoklub)
• vybudovanie remeselníckych dielní
• rozšírenie a modernizácia priestorov pre klubovú činnosť, pre vzdelávacie aktivity
• rekonštrukcia a účelné využitie podkrovia (kancelárie, archív)
• úprava dvora
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4. Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach
Budova Hvezdárne v Michalovciach, ktorej súčasťou je Pamätný Moussonov dom je
národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod
číslom 4419/0. Je v nej umiestnené špecializované pracovisko hvezdárne, ktoré poskytuje
služby obyvateľstvu z odboru astronómie, kozmonautiky a príbuzných prírodných
a technických vied a stará sa o záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie mládeže
a dospelých.
Objekt je v havarijnom stave. V pôvodných stavebných konštrukciách nie sú vodorovné
izolácie základov, preto murivo prirodzene vzlína zemnú vlhkosť a dochádza k jeho
sprašovaniu. Vonkajšie i vnútorné omietky sú popraskané a opadávajú. Podlahové krytiny sú
už nevyhovujúce. Múry i okná prepúšťajú teplo a v objekte je i pri najvyššom výkone
plynového kotla neustále zima. Návštevníci – vozičkári majú prístup na podujatia sťažený,
lebo budova nie je riešená bezbariérovo. Dlhodobý pobyt osôb, hlavne zamestnancov
v takomto vlhkom prostredí je nezdravý a môže vyvolať rôzne ochorenia a veci tam uložené
tiež rýchlejšie chátrajú.
Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy tak, aby sa odstránil havarijný stav budovy
Hvezdárne v Michalovciach a tým sa vytvorili moderné viacúčelové priestory pre rozšírenú
činnosť na kvalitatívne vyššej úrovni.
Navrhované aktivity:
• vysušenie muriva a uloženie izolačnej vrstvy
• nové sanačné vonkajšie a vnútorné omietky
• renovácia sociálnych zariadení
• realizácia nových podláh
• zväčšenie vstupného priestoru
• modernizácia osvetlenia
• výmena interiérového zariadenia
• vyriešenie bezbariérovosti
• zateplenie budovy
Zhrnutie:
Názov projektu

Rekonštrukcia historickej
účelovej budovy
Východoslovenského múzea

Typ projektu Celkové náklady
NFP EÚ+ŠR
Náklady na
projektu za
(95%) v EUR spolufinancovanie žiadateľa v EUR
5 % v EUR
Investičný
2 490 000
2 365 500
124 500

Letohrádok
Dardanely
– Investičný
revitalizácia areálu hudobného
múzea

1 342 100

1 274 995

67 105

Investičný

1 100 000

1 045 000

55 000

Investičný

500 000

475 000

25 000

5 432 100

5 160 495

271 605

Dom tradičnej ľudovej
kultúry Gemer
Rekonštrukcia Moussonovho
domu v Michalovciach
SPOLU

Rozpočty sú indikatívne- vyplývajúce z projektovej dokumentácie.
V závislosti na konzultáciách s implementačnou jednotkou je možná ich úprava.
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