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Trenčín, 19. apríl 2018 

Z okresu Bánovce and Bebravou postupuje do verejného hlasovania v rámci 

Participatívneho-komunitného rozpočtu rekordných 16 projektov 

  

V rámci 2. ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR) Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) sa po verejných zvažovaniach v okresoch Považská Bystrica, Ilava a Púchov, 

presunula Rada pre PKR TSK do okresu Bánovce nad Bebravou. V minulom roku okres v PKR 

zastúpenie nemal, v 2. ročníku však svoje projekty prezentovalo až 18 navrhovateľov. 

  

Za okres Bánovce nad Bebravou bolo v aktuálnom ročníku PKR predložených celkom 18 

projektov, ktorých celkové výdavky presahujú sumu 55 tis. eur. V podaných projektoch majú 

zastúpenie okrem voľnočasových aktivít, športu, kultúry aj projekty zamerané na 

zlepšenie dopravnej situácie a životného prostredia. Z finančných prostriedkov PKR TSK chcú na 

realizáciu projektov v okrese Bánovce nad Bebravou využiť viac ako 32 700 eur.  

  

Minulý rok bez nápadov, tento rok s najväčším počtom prihlásených projektov 

Obyvatelia Bánovského okresu sa do premiérového ročníka PKR v roku 2017 nezapojili. To, čo 

zameškali minulý rok, si vynahradili v druhom ročníku PKR. Na Úrad TSK bolo práve z bánovského 

regiónu doručených najviac projektov spomedzi všetkých okresov. „Projekt participatívneho-

komunitného rozpočtu je vynikajúca myšlienka. Som rada, že sa tento rok verejnosť či rôzne 

záujmové organizácie rozhodli zapojiť so svojimi projektmi a oceňujem, že Trenčiansky 

samosprávny kraj aj takýmto spôsobom pomáha rozvíjať úroveň regiónov,“ uviedla poslankyňa 

Zastupiteľstva TSK za okres Bánovce nad Bebravou Rudolfa Novotná. Okrem nej sa verejného 

zvažovania zúčastnila aj poslankyňa Zastupiteľstva TSK Mária Hajšová a Zuzana Máčeková. 

 

Najviac projektov predložili materské školy 

Z celkového počtu 18-tich skvelých nápadov v okrese Bánovce nad Bebravou až tretinu predložili 

materské školy. S projektom Zdravé nôžky sa bude snažiť zaujať verejnosť Materská škola z 

Horných Ozoroviec, ktorá na zlepšenie zdravia detí a ich dolných končatín žiada približne 500 eur 

z verejných financií. Zlepšiť zdravie detí chce škola dosiahnuť pravidelnými cvičeniami a stimuláciou 

dolných končatín vhodnými rehabilitačnými pomôckami.  

 

Revitalizovať a zmodernizovať školský dvor za pomoci dobrovoľníkov, zamestnancov školy, rodičov 

a obyvateľov mesta majú v pláne v Materskej škole na  Ulici J. C. Hronského v Bánovciach nad 

Bebravou, kde na realizáciu projektu s názvom Pre šťastné deti žiadajú sumu 1 666 eur.  

 

S cieľom zatraktívniť, opraviť a zvýšiť bezpečnosť školského dvora prichádza v projekte Školský 

dvor nás volá – poďme von od stola Materská škola na Ulici 5. apríla v Bánovciach nad 



Bebravou. Tá za bezmála 2 000 eur zamýšľa nakúpiť exteriérové tabule na kreslenie pre deti, 

nákup tienidiel nad pieskovisko či pestovať bylinky a kvety.  

 

S vybudovaním športového areálu na dvore školy sa o sympatie obyvateľov kraja bude snažiť aj 

Materská škola na Ulici 9. mája v Bánovciach nad Bebravou. V projekte s názvom Pohyb zdravý, 

veselý a hravý chce za 1 960 eur vybaviť areál školy prenosnými nastaviteľnými basketbalovými 

košmi, futbalovými bránkami, hokejkami či loptami.  

 

Premeniť areál školy na učebňu a pohybové záhradné centrum pre deti chystajú v Materskej škole 

na Ulici J. A. Komenského v Bánovciach nad Bebravou v projekte Záhrada – naša najväčšia 

trieda. Za 2 200 eur je škola pripravená nakúpiť kresliace tabule, strunovú hojdačku, vytvoriť 

relaxačnú zónu s lavičkami či stolíkom pre deti a rodičov.  

 

So skvelými nápadmi okrem materských škôl prišli na verejné zvažovanie aj zástupcovia dvoch 

základných škôl. Základná škola s materskou školou v Uhrovci v prípade úspechu projektu Viem 

poskytnúť prvú pomoc! bude učiť deti poskytovať pomoc inému človeku v ťažkej situácii. K tomu 

by im mala pomôcť resuscitačná figurína a základná sada pre simuláciu úrazov v hodnote približne 

2 100 eur.  

 

S environmentálne ladeným projektom Zelená oáza pod holým nebom sa o hlasy vo verejnom 

hlasovaní bude snažiť Základná škola na Ulici J. A. Komenského v Bánovciach nad Bebravou. Za 

2000 eur ma škola v pláne zmodernizovať školský dvor a vytvoriť na ňom bezpečnú a hraciu zónu 

či aktivity s environmentálnym zameraním. 

 

O priazeň verejnosti zabojujú aj projekty od basketbalistov, hokejistov, hasičov, cyklistov či 

psíčkarov 

Do verejného hlasovania postúpil aj projekt obce Pravotice, ktorého cieľom je opraviť dve 

autobusové zastávky v obci. Tie by zároveň slúžili ako infocentrum o obci Pravotice, keďže by sa 

v nich nachádzali informačné tabule s mapami. Projekt Obnova autobusových zastávok 

s informačnými tabuľami o obci by si vyžiadal z verejných financií sumu 2 200 eur. 

 

O financie z PKR zabojujú aj dva projekty občianskeho združenia Ži:va z Bánoviec nad Bebravou. 

Prvý z nich Hrám sa s tatom poskytne priestor pre trávenie voľných chvíľ rodiča a jeho dieťaťa. 

Združenie by rado za približne 2 000 eur pravidelne organizovať tematické popoludnia, počas 

ktorých sa účastníci s pomocou hier, kníh a rôznych iných aktivít zabavia a niečo zaujímavé aj 

naučia. Druhý projekt s názvom Komunitný podvečer si dáva za cieľ podnietiť dospelú populáciu 

ku komunitnému spôsobu života prostredníctvom organizovania spoločenských podvečerov. Na 

realizáciu projektu žiada občianske združenie Ži:va viac ako 880 eur. 

 

Športový klub hasičov Bánovce nad Bebravou predstavil na verejnom zvažovaní projekt Rozvoj 

športovno-výchovnej činnosti členov, detí a mládeže, ktorého cieľom je podnietiť deti k pohybu 

a niečo ich pri tom aj naučiť. Na zakúpenie bežeckého trenažéru a džberovej striekačky s výstrojou 

žiada klub hasičov 2 200 eur. 

 



So skvelým nápadom zorganizovať Basketbalovú mikroligu prišiel Bánovsky basketbalový klub, 

ktorý by rád pravidelne organizoval basketbalové aktivity pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ. Zo župných 

financií žiadajú 2 070 eur na prípravu tréningov na jednotlivých školách v okrese Bánovce nad 

Bebravou. V záverečnej fáze projektu pripravia pre deti basketbalovú mikroligu za účasti tímov z 

Bánoviec nad Bebravou, Prievidze a Handlovej. 

 

Do PKR sa so svojím projektom Novými pomôckami za víťazstvami zapojil aj Hokejový klub 

Spartak Bánovce nad Bebravou, ktorý je zameraný na nákup nových moderných pomôcok na 

nácvik korčuľovania, zlepšenia pohybovej koordinácie či práce s hokejkou. HK Spartak Bánovce 

nad Bebravou chce na zmodernizovanie tréningových pomôcok získať prostriedky z PKR TSK vo 

výške 2 190 eur. 

 

Zviditeľniť zabudnutý mužský Rybanský kroj sa pokúša občianske združenie Bebran z Bánoviec 

nad Bebravou v projekte Zachovanie a zhotovenie mužského Rybanského kroja. Kroj 

pochádzajúci z obce Rybany je pre súčasných, ale aj minulých etnológov neprebádaný. Na 

zhotovenie lajblíka (vesty), nohavíc a zimných kabaníc žiada občianske združenie podporu 2 200 

eur. 

 

Vďaka projektu s názvom Psí park a výcviková škola môžu majitelia psov získať ohradený 

priestor pre voľný výbeh psov spoločne s rôznymi pomôckami na ich výcvik. Spoločnosť 

DogComfort na vybudovanie psieho parku sa uchádza o financie z PKR vo výške 2 200 eur. 

 

O tom, že Trenčiansky kraj je cyklokrajom svedčí aj projekt občianskeho združenia United z 

Uhrovca s názvom Bicyklom po Uhrovskej doline a jej pamiatkach. Prostredníctvom vyznačenia 

cykloturistických trás, osadením smerovníkov s popisom trás, informačných tabúl a tiež 

cyklostojanov na turisticky zaujímavých miestach chcú predkladatelia projektu zviditeľniť okolie 

Uhrovskej doliny a zlepšiť možnosti trávenia voľného času jej občanom ale aj návštevníkom 

z celého kraja. 

 

Neviete, za ktorý projekt zahlasovať? Ponúkame vám stručný prehľad 

O tom, ktoré projekty z okresu Bánovce nad Bebravou dostanú reálne kontúry vďaka PKR TSK, 

rozhodne verejnosť hlasovaním. Doň ho postupuje 16 predložených projektov, ktoré splnili 

potrebné parametre hodnotenia. Verejné hlasovanie sa tento rok uskutoční v termíne od 1. mája 

do 15. mája 2018, a to na webovom sídle župy.  

 

Za okres Bánovce nad Bebravou sa o sympatie verejnosti budú uchádzať:  

 

 Obec Pravotice - projekt Obnova autobusových zastávok s informačnými tabuľami o 

obci - oblasť doprava a komunikácie 

 Mesto Bánovce nad Bebravou – Materská škola, Ul. J. C. Hronského 1289/2 - projekt Pre 

šťastné deti - oblasť životné prostredie 

 Mesto Bánovce nad Bebravou – Základná škola, Ul. J. A. Komenského 1290/1 - projekt 

Zelená oáza pod holým nebom - oblasť voľnočasové aktivity 

 Mesto Bánovce nad Bebravou – Materská škola, Ul. 5. apríla 793/12 - projekt Školský dvor 

nás volá – poďme von od stola - oblasť voľnočasové aktivity 



 Mesto Bánovce nad Bebravou – Materská škola, Ul. 9. mája 596/3 - projekt Pohyb zdravý, 

veselý a hravý - oblasť voľnočasové aktivity 

 Mesto Bánovce nad Bebravou – Materská škola, Horné Ozorovce 28 - projekt Zdravé 

nôžky – oblasť voľnočasové aktivity 

 Mesto Bánovce nad Bebravou – Materská škola, Ul. J. A. Komenského 1318/4 – projekt 

Záhrada – naša najväčšia trieda – oblasť voľnočasové aktivity 

 Športový klub hasičov, Bánovce nad Bebravou – projekt Rozvoj športovno-výchovnej 

činnosti členov, detí a mládeže – oblasť šport 

 Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec – projekt Viem poskytnúť prvú 

pomoc! – oblasť voľnočasové aktivity 

 OZ United, Uhrovec – projekt Bicyklom po Uhrovskej doline a jej pamiatkach – oblasť 

voľnočasové aktivity 

 Ži:va, o. z. Bánovce nad Bebravou – projekt Hrám sa s tatom – oblasť voľnočasové aktivity 

 Ži:va, o. z. Bánovce nad Bebravou – projekt Komunitný podvečer – oblasť voľnočasové 

aktivity  

 Bánovský basketbalový klub, Bánovce nad Bebravou – projekt Basketbalová mikroliga – 

oblasť šport 

 DogComfort, s. r. o., Uhrovec – projekt Psí park a výcviková škola – oblasť voľnočasové 

aktivity 

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

šport 

 Bebran, o. z., Bánovce nad Bebravou – projekt Zachovanie a zhotovenie mužského 

Rybanského kroja – oblasť kultúra 

  

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Matej Plánek, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, matej.planek@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 
918 137, tel.: +421/32/ 6555 / 654 
 


