
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Považská Bystrica: 

S dvomi projektmi sa do štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK zapojila aj obec 
Papradno. Cieľom prvého projektu s názvom Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade je zlepšenie 
a zatraktívnenie verejného priestranstva pred obecným úradom, a to vytvorením vhodných podmienok pre hmyz, 
najmä včely, cez výsadbu jarných cibuľovín na trávnatej ploche.  

Druhý projekt Veselá a bezpečná čakáreň obce Papradno má zlepšiť, zatraktívniť a zvýšiť bezpečnosť 
priestorov čakárne detského lekára. Financie sa využijú na vymaľovanie čakárne, výmenu podlahy, 
prebaľovacích pultov, lavíc a pribudne tiež malý detský kútik.  

Svoje zámery v tohtoročnom PaKR TSK predložilo aj mesto Považská Bystrica. Prvým projektom Vianočné 
tvorivé workshopy pre seniorov chce podnietiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov a podporiť aktívne 
a pozitívne prežívanie ich staroby. Za financie sa plánuje nakúpiť aranžérsky materiál potrebný pre štyri tvorivé 
workshopy, realizované počas mesiaca november.    
 
V rámci druhého projektu Rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí v mestskej časti Milochov by 
mesto Považská Bystrica rado rozšírilo možnosti voľnočasových aktivít detí a doplnilo nové hracie prvky 
v podobe kladiny na reťazi, hojdačke vo forme štvorlístku a kresliacej tabule v areáli materskej školy. Cieľom je 
zatraktívnenie prostredia na aktívny pohyb a trávenie času detí na čerstvom vzduchu.  
 
Zachovať ľudové piesne amatérskych hráčov na heligónku z Trenčianskeho kraja prostredníctvom vytvorenia a 
nahratia CD nosiča je zámerom projektu s názvom CD Moštenskí pajtáši a hostia, ktorý predložilo Občianske 
združenie Moštenskí pajtáši.  
 
Projekt Zelená prírode a športu má upevniť vzťah ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času a k športu vo voľnej 
prírode, k ochrane životného prostredia a tiež posilniť komunitné väzby. Finančný príspevok využije Občianske 
združenie spolu máme zelenú na nákup odpadkových vriec a rukavíc na zbieranie odpadkov v Manínskej 
tiesňave či športového náradia, a to na organizáciu rôznych hravých, náučných, športových a edukačných aktivít 
zameraných na rodiny s deťmi.   
 
Spopularizovať spoločenské hry cez voľné hranie a turnaje je cieľom projektu Festival spoločenských hier - 
Mám pod klobúkom. Občianske združenie Mosika využije príspevok na prenájom priestorov a nákup 
spoločenských hier.    

Dva zámery prišli aj od Horolezeckého klubu Manín. Prvý projekt, ktorý klub predložil v tomto roku v rámci 
PaKR TSK, nesie názov Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí. Vďaka financiám sa nakúpi materiál 
a vymenia sa postupové a zlaňovacie istiace body.   

V rámci druhého projektu Preteky v športovom lezení dospelých a mládeže, ktorý poslal na župný úrad 
v Trenčíne Horolezecký klub Manín, sa zakúpia súťažné chyty. Projekt chce spájať rôzne vekové skupiny 
športovcov v športovej súťaži. Okrem toho je jeho účelom aj propagácia športového lezenia a športu ako takého.  

Občianske združenie Play On sa do PaKR TSK zapojilo projektom Fotoškola, v rámci ktorého chcú naučiť 
širokú verejnosť fotografovať a vytvoriť komunitu nadšených fotografov, a to prostredníctvom organizácie 
workshopov, tematických prednášok a konzultácií. Za príspevok sa nakúpi fotografický materiál.     

K predkladateľom patrí aj Občianske združenie HOROMIL – klub cestovateľov a dobrodruhov s projektom 
13. Horomil Fest – festival hôr a cestovania. Jeho účelom je spestrenie ponuky kultúrnych podujatí 
v Považskej Bystrici a motivovanie ľudí k aktívnemu životnému štýlu, cestovaniu a ochrane prírody. Zároveň chcú 
predstavitelia občianskeho združenia vytvoriť priestor na prezentáciu tvorby slovenských dokumentaristov, 
fotografov, cestovateľov a športovcov.  

O finančný príspevok v rámci PaKR TSK žiada aj obec Domaniža. Projektom Orientačný a informačný systém 
v obci Domaniža - I. etapa sa plánuje vybudovať takýto systém v obci, ktorý pomôže zlepšiť turistom 



a návštevníkom obce prístup na atraktívne miesta a zabezpečí udržateľný rozvoj územia. Obec chce zakúpiť päť 
rozcestníkov s informačnými smerovými tabuľami.  
 
Doručený na župný úrad bol aj projekt Basketbalový turnaj Juniorov PB CUP 2021, vďaka ktorému chce 
Občianske združenie Považskobystrický basketbal turnajom družstiev prinavrátiť deti k športu. Za financie sa 
prenajme telocvičňa a nakúpia sa odmeny pre víťazné družstvá.  
 
Projekt Seniori rezko hrajú prišiel od Občianskeho združenia za zachovanie ľudových tradícií Horného 
Považia. Jeho účelom je doplnenie materiálneho vybavenia FS Seniorpovažan s cieľom skvalitniť hudobný 
prednes ľudových piesní. Príspevok využijú folkloristi na nákup hudobného nástroja kontrabasu a nástrojových 
súčastí, akými sú sláčiky a sady strún.  

 

 
 


