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

Považská Bystrica: 

Skúsenosti s predkladaním žiadosti v rámci PaKR TSK využil v tomto roku Horolezecký klub Manín, 
ktorý podal projekt Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí. Jeho cieľom je zvýšenie bezpečnosti 
lezeckých oblastí na území Trenčianskeho kraja, vďaka čomu sa rozšíria možnosti na aktívne trávenie 
voľného času. Zakúpiť plánujú vŕtacie kladivo, akumulátor, nabíjačku, vyfukovaciu pumpičku, vytláčací 
prístroj a lano.  
 
O financie z PaKR TSK sa opäť uchádza aj Občianske združenie Moštenskí pajtáši, ktoré podalo 
projekt Moštenskí pajtáši a deti. Jeho zámerom je prispieť k návratu detí do spoločenského života, 
ktorý bol pred pandémiou omnoho bohatší na kultúrne podujatia a tiež vzbudiť záujem detí o tradičnú 
kultúru a ľudovú pieseň.  
 
Staronovým žiadateľom je Občianske združenie HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov 
s projektom 14. Horomil Fest - festival hôr, cestovania a športu. Účelom je spestrenie ponuky 
kultúrnych podujatí v meste Považská Bystrica a motivovať ľudí k aktívnemu životnému štýlu, 
cestovaniu a ochrane prírody. Okrem toho aj vytvoriť priestor na prezentáciu svojej tvorby slovenským 
dokumentaristom, fotografom a cestovateľom.  
 
Skupinu staronových žiadateľov zastupuje aj Občianske združenie spolu máme zelenú, ktoré na 
župný úrad doručilo projekt Dosfilmovania v Manínskej! Zámerom je prostredníctvom voľno-časovej 
aktivity - premietania open air celovečerných filmov v Manínskej tiesňave, spojených s tematikou 
histórie Manínskej tiesňavy či prírody, poskytnúť príležitosť na zmysluplné spoločné trávenie voľného 
času rodín s deťmi i starším návštevníkom v prírode. Financie budú využité na kúpu projekčného plátna, 
projektora, notebooku či sady reproduktorov.  
 
S dvomi projektmi bojuje o hlasy verejnosti mesto Považská Bystrica. Cieľom prvého, s názvom Poď 
hrať ping-pong!, je zatraktívniť ponuku voľno-časových aktivít v mestskej časti Milochov, prispieť k 
zdravému životnému štýlu "Milochovčanov" a napomôcť rozvoju komunitného života v tejto mestskej 
časti. Okrem pingpongového stola plánujú zakúpiť aj stolnotenisové rakety a loptičky.  
 
V rámci druhého projektu Piknik zóna chce mesto Považská Bystrica vytvoriť piknikovú zónu - miesto 
pre oddych a relax na existujúcom ihrisku Praznov - mestskej časti Považskej Bystrice. Zakúpiť plánujú 
piknikovú zostavu a odpadkový kôš. Vďaka tomu sa bude rozvíjať komunitný život v mestskej časti a 
vytvorí sa priestor na posedenie, ktorý momentálne na ihrisku chýba.  
 
Zámerom projektu Výtvarníček z dielne MG ART Galéria je realizovať tvorivé dielne na tému aktuálnej 
výstavy a zefektívniť a zvýšiť záujem o výtvarné umenie i kultúrne povedomie. Financie použijú na 
nákup skladacích stolov, materiálu a pomôcok na tvorenie, sklenených tabuliek na maľovanie a fólií na 
zakrytie podlahy a stolov.  
 
Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia predložilo projekt 
Považanci v novom šate. Jeho účelom je doplnenie krojového vybavenia FS Považan pre potreby 
programového bloku o drotároch. Ušiť dajú 5 ks mužského kroja a 5 ks ženského folklórneho kroja.  
 
Cieľom projektu Hasiči deťom z dielne Telovýchovnej jednoty Priehrada Udiča je pripraviť zábavno-
športové podujatie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií obce Udiča a blízkeho okolia. Podujatím 
chcú navrhovatelia podporiť komunitný život v obci, vzájomné stretávanie sa občanov, 



prepájanie generácií a zmysluplné a aktívne trávenie voľného času detí a mládeže, v neposlednom rade 
aj priblížiť hasičský šport návštevníkom.   
 
So svojím projektom Vonkajšie FIT ihrisko – športom k zdraviu bojuje o hlasy verejnosti obec Udiča. 
Do areálu základnej školy s materskou školou chcú zakúpiť viaceré workoutové zostavy, aby vytvorila 
priestor pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce a podporila ich zdravý životný štýl.    
 
Projektom Našich mladých futbal baví chce obec Jasenica nakúpiť športové vybavenie – futbalové 
brány, ktoré v rámci tréningového procesu všetkých vekových kategórií poslúžia na nácvik presnosti 
streľby či priateľské zápasy družstiev.   
   
Zastúpenie má aj projekt FIT ZÓNA – športujme všetci, ktoré predložilo SRRZ – RZ pri Spojenej 
škole internátnej. Cieľom je vybudovanie FIT zóny pre zdravotne znevýhodnené deti. Zakúpením 
outdoorových strojov, ktoré chcú umiestniť  vo vonkajších priestoroch Spojenej školy internátnej 
Považská Bystrica, bude umožnené športové vyžitie nielen pre deti našej školy, ale aj pre rodičov 
a priateľov školy.   

Roman Klinčúch MASÁŽNA TERAPIA podal projekt Amatérsky Podhradskomorský triatlon 2022, 
ktorý chce viesť obyvateľov k športovej aktivite a možnosti vyskúšať si športové zápolenie aj pre 
amatérskych športovcov na podujatí s vysokou, takmer profesionálnou úrovňou.     

Staronovým predkladateľom je aj Občianske združenie Mosika s projektom Festival spoločenských 
hier – Mám pod klobúkom. Zámerom je zorganizovanie festivalu, ktorý chce spopularizovať 
spoločenské hry, rozvíjať logické myslenie detí a mládeže, ale aj ukázať rodičom možnosti, ako tráviť 
spoločný čas s deťmi.  

Obec Papradno doručila dva projekty. Prvý z nich, s názvom Lepší zvuk – viac zážitkov chce zvýšiť 
kvalitu prezentácie a šírenia papradnianskych tradícií počas kultúrno-spoločenských podujatí. Zakúpiť 
plánujú bezdrôtový náhlavný set, anténny distribútor a prepravný obal.  

Druhý projekt obce Papradno s názvom Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade chce zlepšiť 
a zatraktívniť verejný priestor pred obecným úradom s pozitívnym dopadom na kvalitu života občanov 
a vytvoriť vhodné podmienky pre hmyz, najmä včely.     

Projekt Kvetná Záhrada z dielne Občianskeho združenia Kvapky Považská Teplá je zameraný na 
výsadbu drevín na považskobystrickom sídlisku Rozkvet, vďaka čomu sa zlepší životné prostredie a 
vytvorí sa možnosť príležitostného uplatnenia mladých ľudí pri tvorbe samotného žitia spoločnosti 
v okolí, kde vyrastajú. Osadené budú aj informačné a sprievodné tabule.   

HBK PROTEF Považská Bystrica bojuje o hlasy verejnosti projektom Zápasy Slovenskej 
hokejbalovej extraligy, ktorým chce podporiť a propagovať športovanie mládeže a dospelých, získať 
nových prívržencov a najmä u mládeže napomôcť k vypestovaniu návykov k pravidelnej športovej 
činnosti. Financie využijú na nákup hokejbalovej výstroje.    

Občianske združenie Združenie hradu Bystrica podalo projekt Zelená hradná strecha. Jeho cieľom 
je zastrešiť časti hradného objektu a vytvoriť zákutie pre flóru a faunu.  

    

 

 


