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Trenčín, 6. júl 2018 
Trenčianska župa v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu podporí nad rámec ďalších 18 

projektov  

Dobrá správa pre predkladateľov projektov v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 2018, ktorí po hlasovaní verejnosťou skončili tesne pod čiarou! 

Župa našla finančné prostriedky nad rámec a podporí ďalších 18 projektov. 

V májovom verejnom hlasovaní druhého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja obyvatelia župy rozhodli, ktoré projekty z celkového počtu 74 budú napokon finančne 

podporené a zrealizujú sa so župnou finančnou podporou. Zo samotného hlasovania vzišlo po sčítaní hlasov 41 

víťazných nápadov, rady ktorých rozšíri teraz ďalších 18 jedinečných a originálnych nápadov.  

Pre každý okres Trenčianskeho kraja bola v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK alokovaná 

podpora vo výške 11 tisíc eur, na jeden projekt bolo možné žiadať najviac 2 200 eur. V siedmich okresoch župy 

sa o hlasy verejnosti „pobili“ viaceré projekty, no iba päť najlepších podľa výsledkov hlasovania mohlo byť 

nakoniec podporených. V okrese Ilava, kde boli predložené štyri projekty a v okrese Púchov, kde boli iba dva, sa 

zo župných peňazí po hlasovaní zrealizujú všetky. V porovnaní s minulým rokom sa záujem ľudí rozhodnúť, na 

čo presne bude využitá časť župných peňazí, dvojnásobne zvýšil. V prvom ročníku PaKR TSK bolo na župu 

doručených 35 jedinečných nápadov, do hlasovania verejnosti postúpilo 29 z nich.      

Kraj ponúka ďalšiu šancu zrealizovať svoj nápad, podporiť chce čo najviac nápadov   

„V druhom ročníku Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK prišlo na župný úrad množstvo zaujímavých 

projektov, ktoré by bola škoda nepodporiť. Vo väčšine okresov TSK (s výnimkou dvoch) alokované finančné 

prostriedky nepokryli dopyt predkladateľov projektov, ktorých bolo tento rok dvojnásobne viac. Preto sme na 

župe hľadali možnosti, ako vyhovieť aj ďalším autorom dobrých nápadov. V dvoch okresoch kraja sa vyčlenené 

finančné prostriedky nevyčerpali, nevyužité zostali aj peniaze z grantu na podporu Miestnych akčných skupín,“ 

uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. V každom okrese Trenčianskeho kraja (s výnimkou Púchovského 

a Ilavského okresu) sa realizácie dočkajú ďalšie, maximálne tri najlepšie projekty, ktorých poradie určilo verejné 

hlasovanie.  

Za okres Bánovce nad Bebravou budú v súlade s hlasovaním navyše podporené nasledovné projekty: 

1. HK Spartak Bánovce nad Bebravou – projekt Novými pomôckami za víťazstvami – oblasť šport 

2. Bánovský basketbalový klub - projekt Basketbalová mikroliga – oblasť šport 

3. Občianske združenie Bebran - projekt Zachovanie a zhotovenie mužského Rybianského kroja – 

oblasť kultúra 
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Za okres Myjava 

1. Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o., Turá Lúka – projekt Krása ukrytá v kroji – oblasť 

kultúra 

2. mesto Myjava – projekt Spoločné začiatky – 100. výročie vzniku Československej republiky – 

oblasť kultúra 

Za okres Nové Mesto nad Váhom 

1. obec Bzince pod Javorinou – projekt Detský herný prvok v areáli bývalej základnej školy Hrubá 

Strana – oblasť voľno-časové aktivity 

2. Centrum sociálnych služieb – DOMOV Javorina – projekt Mobiliár – lavičky – oblasť sociálna pomoc 

a sociálne služby 

3. Materská škola Nové Mesto nad Váhom – projekt Neďaleko od Trenčína – oblasť kultúra 

Za okres Partizánske 

1. Stredná odborná škola Partizánske - projekt Oddychová zóna – oblasť voľno-časové aktivity 

2. Materská škola, Obuvnícka ul., mesto Partizánske - projekt Cesta za poznaním a ochranou prírody – 

oblasť životné prostredie 

3. Materská škola, Malinovského ul., mesto Partizánske - projekt Športujeme s modrým delfínom – 

oblasť šport 

Za okres Považská Bystrica 

1. mesto Považská Bystrica - projekt Aktívny senior – šťastný senior – oblasť voľno-časové aktivity  

Za okres Prievidza 

1. Občianske združenie Berkat Slovensko - projekt Toto je naša vec. Séria diskusií s premietaním 

dokumentárnych filmov – oblasť kultúra 

2. Občianske združenie 100 rokov Gymnázia v Prievidzi - projekt 100 rokov Gymnázia v Prievidzi – 

oblasť kultúra  

3. obec Kanianka - projekt Kino v prírode – oblasť voľno-časové aktivity a kultúra 

Za okres Trenčín 

1. Občianske združenie rodičov pri MŠ v Trenčianskych Tepliciach - projekt Keď radi tvoríme, spolu sa 

bavíme! – oblasť voľno-časové aktivity 

2. Nordic Walking Trenčín a okolie - projekt Nordic Walking pre všetkých – oblasť šport  

3. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - projekt Leto v galérii – oblasť kultúra     

V rámci druhého ročníka PaKR TSK tak bude namiesto pôvodných 41 dokopy podporených 59 projektov za 124 

tisíc eur.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, barbora.janoskova@tsk.sk, 

tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146       
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