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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Dostavba a vybavenie budovy univerzitnej
knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

Kód ITMS

26250120051

Prijímateľ

Názov

Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

5 Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu

Partner

-

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Ružomberok

Obec
Ružomberok

Ulica
Hrabovská cesta

Číslo
1A

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR
Čerpané výdavky
projektu v EUR po
schválení záverečnej
ŽoP

Začiatok realizácie aktivít
projektu
10/2012
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
02/2014
4 140 282,46
3 933 268,34
207 014,12
3 670 820,95
3 487 279,85
3 670 820,95

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Zvýšenie kvality vzdelávania na univerzite prostredníctvom rozvoja
hmotnej infraštruktúry a podmienok jej využívania
Špecifický cieľ projektu 1
Vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality vzdelávania dobudovaním
priestorov knižnice a zvýšením rozsahu a kvality poskytovaných

knižničných služieb študentom

Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu
vnútorného vybavenia
1 081 784,78/1 047 708,56 EUR (96,85 %)
Objem finančných prostriedkov vynaložených na vybudovanie
nových budov a zariadení
3 087 958,15 /2 938 192,18 EUR (95,15 %)
Dosiahnuté
výsledky
merateľných
ukazovateľov

Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový
prístup k výsledkom projektu
7/7 (100 %)
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT
sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt
19/19 (100 %)
Zateplená plocha
5 102,71/ 4 922,08 m2 (96,46 %)
Aktivita 1.1 Dostavba budovy univerzitnej knižnice KU
Cieľ aktivity:
Cieľom realizácie aktivity je dokončenie rozostavanej budovy
univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Dosiahnuté
výsledky
projektu
v rámci
aktivity

Výstup aktivity:
Výstupom aktivity bude dostavba rozostavanej budovy univerzitnej
knižnice, ktorá vytvorí podmienky pre skvalitnenie a rozšírenie
poskytovania knižničných služieb pre študentov a vytvorí nové
priestory pre vzdelávanie študentov.
Vlastným technickým výstupom aktivity bude nová budova
Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá
vytvorí potrebné priestorové podmienky na rozšírenie knižničného
fondu a jeho využívania študentmi, priestorové podmienky pre
skvalitnenie a rozšírenie poskytovania nových služieb a nové
vzdelávacie priestory pre študentov.
Naplnenie výstupu:
Realizáciou projektu dostavby univerzitnej knižnice v Ružomberku
vznikol nový priestor s plochou 9 265 m2, z toho až 5 013 m2 sú
verejné priestory knižnice, študovne a zhromaždovacie priestory.
Knižnica bola otvorená 25.9.2013.
Aktivita 1.2 Vybavenie budovy univerzitnej knižnice KU
Cieľ aktivity:
Cieľom realizácie aktivity je vybavenie knižničných priestorov
a verejných priestorov univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity
v Ružomberku potrebným vybavením a nábytkom, aby bolo možné
jej plné funkčné využívanie.

Výstup aktivity:
Výstupom aktivity bude zabezpečenie poskytovania knižničných
služieb a vzdelávania študentov v nových priestoroch budovy
univerzitnej knižnice.
Naplnenie výstupu:
Nákup špecifikovaného vybavenia a zariadenia pre priestory
knižnice a vzdelávacie priestory pre študentov nasledovne:
regálové systémy na umiestnenie knižničného fondu v archíve
aj verejných priestoroch
- stoličky a stoly na vybavenie študovní a prednáškových
miestností a výpožičných miest knihovníkov
- infoterminály pre študentov pre vyhľadávanie v knižničných
zväzkoch, archívoch a databázach na jednotlivé podlažia
- detekčné brány na ochranu knižničného fondu ako výstupné
miesta zo samoobslužných priestorov
- IKT (PC, skenery a tlačiarne) a prezentačná technika do
knižnice
- Knižničný a štatistický SW
- Prevádzkové vybavenie knižnice (vybavenie pre pracovisko
knihovníka, vozíky na prevoz kníh, prezentačné stojany
a tabule, RFID čipy na označenie kníh, bibliobox na vracanie
kníh, rezačka, skartovačka a viazačka dokumentov a pod.)
Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a partnera
-

Výdavky
projektu
rozdelené na
prijímateľa a
partnera

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:

Obr. 1 Budova novej knižnice

Obr. 2 Budova novej knižnice

Obr. 3 Otvorenie novej knižnice

