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Požičovňa pracovného náradia na Bratislavskej ulici 

 

Žilina 21. 03. 2012 – V týchto dňoch začala svoju činnosť požičovňa pracovného náradia 

v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na Bratislavskej ulici. Požičovňa má 

umožniť a sprístupniť obyvateľom tejto časti mesta starostlivosť o svoje bývanie 

a majetok. Prostredníctvom požičovne náradia chce Mesto Žilina zapojiť nájomníkov 

do starostlivosti o vlastné bývanie, t.j. aby Rómovia prevzali zodpovednosť za kvalitu 

a dôstojnosť vlastného bývania i okolia, v ktorom žijú. 

 

Projekt, ktorého súčasťou je zriadenie požičovne náradia má názov „Rozšírenie služieb 

nízkoprahového centra na komunitnom princípe. V rámci projektu sa realizujú dve hlavné 

aktivity. Jednou z nich je zriadenie požičovne náradia, druhou je sprístupnenie  záujmových a 

kultúrnych aktivít deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Bratislavskej ulice. Projekt bol finančne podporený v rámci dotačnej schémy 2011 

ÚSVSRpRK. Zámer projektu vychádza z priorít „Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Žilina na roky 2012 – 2013“ a to najmä priority č.4 - Osoby ohrozené sociálnym 

vylúčením - nízkoprahové sociálne služby. 

 

Nájomníci nevlastnia základné pracovné náradie, ktorým by mohli zabezpečovať rutinnú 

údržbu nájomných bytov a tým si skvalitniť vlastné bývanie. Mnohé z náradia sa bude 

používať na upratovanie „spoločného“ priestoru v danej lokalite alebo na svojpomocné 

zriadenie a údržbu detského ihriska. Požičovňa pracovného náradia bude v priestore 

nízkoprahového centra, kde si obyvatelia lokality budú môcť konkrétne pracovné náradie 

požičiavať od zamestnancov centra bezplatne (celkove 30 druhov náradia).  

Požičiavanie náradia bude podmienené platnou nájomnou zmluvou. Sociálni pracovníci majú 

k dispozícií zoznam nájomníkov s platnou nájomnou zmluvou. Iba nájomníci, ktorý si plnia 

povinnosti voči Mestu budú oprávnení požičiavať si náradie v centre. Pri nevrátení 

pracovného náradia bude upovedomená Mestská polícia. Osoba, ktorá náradie nevráti bude 

vylúčená z ďalšej možnosti zapožičania si náradia v budúcnosti, pričom budú voči nej 

podniknuté kroky smerujúce k úhrade vniknutej škody alebo k vráteniu zapožičaného 

predmetu. 
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