
 

Zápisnica 
z verejného zvažovania projektov predložených v zmysle VZN TSK č. 22/2019 

Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Nové Mesto nad 
Váhom 

 
Dátum konania:   25.04.2022  o 8.30 hod. – 10.30 hod.  
Miesto konania:   Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Všetkých prítomných na verejnom zvažovaní projektov predložených z Participatívneho – 
komunitného rozpočtu TSK 2022, ktoré bolo zvolané  v zmysle ustanovení  Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – 
komunitný rozpočet v platnom znení, privítala Mgr. Petra Hinková Čimová, koordinátorka 
participácie z odboru finančného Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stručne 
informovala o priebehu a programe verejného zvažovania: 
 
1. Privítanie prítomných 
2. Predstavenie členov Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet 
3. Predstavenie navrhovateľov projektov  
4. Prezentácie návrhov projektov 
5. Diskusia 
6. Hodnotenie návrhov projektov 
7. Záver 
 
 
1. Projekt z oblasti kultúra s názvom POĎ SO MNOU prírodopisný dokumentárny film 
predkladal Marián Šicko, navrhovateľ projektu. Účelom je natočiť prírodopisný dokumentárny 
film s dĺžkou približne 60 minút, pričom kameraman, ktorý je zároveň predkladateľom, bude 
natáčať vzácne druhy vtáctva a zvierat, ale aj krásy prírody v Trenčianskom kraji. Vo filme bude 
účinkovať aj Peter Ondrejovič „Becko“ (vášnivý celoslovensky známy cestovateľ, pozorovateľ a 
ochranca vtáctva). Grant by bol použitý na tvorbu hudby a voiceover (nahovorený komentár 
k filmu) s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur, pričom náklady na celý film sú 20 000 eur. 
Ing. Mazánová a ostatní členovia Rady pre PaKR vyzdvihli originalitu projektu a prínos pre 
Trenčiansky kraj z hľadiska propagácie a doposiaľ nepreskúmaných zákutí okresu Nové Mesto 
nad Váhom a navrhli tvorcovi filmu, aby sa zameral aj na ostatné okresy Trenčianskeho kraja. 
 
 
2. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Skautský pretek prezentoval Juraj Haládik zo 
Slovenského skautingu, Západoslovenskej skautskej oblasti. Slovenský skauting je detská 
a mládežnícka organizácia zameraná na všestranný rozvoj mladých ľudí. Skautský pretek je druh 
podujatia, na ktorom si skauti a skautky, nielen zo západného Slovenska zmerajú svoje sily 
a budú súťažiť v rôznych, prevažne zručnostných disciplínach. Tieto disciplíny sú zamerané 
napríklad na podporu tímovej práce, rozvoj koordinácie tímu a taktiež rozvoj mäkkých 
zručností. Podujatie sa bude konať na hrade Beckov. Z podpory Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vo výške 2 200 eur by organizátori chceli zabezpečiť prenájom školy a vstupy na hrad,  
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hudobný program, prenájom kostýmov a kancelárske a kreatívne potreby a technické 
vybavenie. Z vlastných zdrojov by zabezpečili nákup stravy na aktivitách a dopravu pre 
organizátorov v hodnote dohromady za 800 eur.  
Ing. Mazánovú a ostatných členov Rady pre PaKR zaujímalo, kto všetko bude mať oblečené 
dobové kostýmy a či je zorganizovanie akcie prerokované s vedením Beckovského hradu. Od p. 
Haládika dostala odpoveď, že áno. Vedenie hradu vždy rado uvíta túto aktivitu.  
 
 
3. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Deti na detské ihrisko za každého počasia 
predkladalo Mesto Stará Turá, zastúpené Mgr. Janou Potfajovou. Zámerom projektu je vytvoriť 
deťom plnohodnotný priestor na rozvoj mysle, ducha a pohybových aktivít. Osadením 
bezpečných dopadových gúm na existujúce ihrisko sa zatraktívni priestor pre deti a ich rodičov. 
Zámerom mesta je, aby ihrisko mohlo byť využívané celoročne i tesne po daždi, z tohto dôvodu 
je potrebné umiestniť dopadové gumené podložky pod všetky detské prvky. Celkové náklady 
projektu sú vo výške 2 521,75 eur, požadovaná podpora zo strany TSK je vo výške 2 200 eur 
bude vynaložená na dopadové gumené podložky, outdoorový šachový stôl a taburetky ku 
šachovému stolu.  
Ing. Mazánovú a ostatných členov Rady pre PaKR zaujímalo, kto vyvinul iniciatívu vylepšiť 
detské ihrisko. Zásupkyňa mesta ozrejmila, že to boli samotní rodičia, ktorí dbajú na to, aby mali 
ich deti vytvorené vhodné podmienky na trávenie voľného času. 
 
 
4. Ďalším projektom z oblasti voľnočasových aktivít  je projekt s názvom Prímestský letný tábor 
2022, ktorý predkladalo Združenie sv. Petra Fouriera z Nového Mesta nad Váhom. O projekte 
podrobne informovala zásupkyňa Dominika Olejková. Účelom projektu je vytvorenie príležitosti 
pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a pre realizovanie aktivít, ktoré podporujú 
zdravý rozvoj osobnosti mladého človeka. Projekt rieši objednávku autobusu pre deti na výlety, 
tričká s potlačou identifikačného znaku tábora, materiál a umelecké potreby pre tvorivé 
činnosti, perá, ceruzky, farbičky, fixky, pamiatkové predmety, vstupné do kultúrnych pamiatok 
v celkovej sume 4225 eur, z toho požadovaná podpora z grantu TSK je vo výške 2 200 eur. 
Ing. Mazánovú a ostatných členov Rady pre PaKR zaujímalo, akú tému bude mať tohtoročný 
tábor, nakoľko ide o pravidelne opakujúcu sa akciu, ktorá svojou vždy novou témou zaujme 
účastníkov tábora. Tému zatiaľ organizátori nemajú určenú. 
 
 
5.  Projekt z oblasti športu s názvom Novomestský región žije hokejom podal Hokejovým 
klubom Nové Mesto nad Váhom, o. z. so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Akcia je určená 
pre deti a mládež vo veku od 5 do 10 rokov z okresu Nové Mesto nad Váhom. Vďaka 
propagačným aktivitám v materských a základných školách chcú organizátori osloviť deti 
a pozvať ich na zimný štadión v Novom Meste nad Váhom. Na akcii plánujú deťom odovzdávať 
hokejové výstroje, aby mohli pokračovať v ľadovom hokeji. Pre deti bude na podujatí 
pripravený klubový maskot, zábavné hry a občerstvenie. Náplňou projektu je zakúpenie 
hokejových výstrojí, prilieb  a korčúľ, občerstvenie a propagácia projektu s celkovými výdavkami 
2 500 eur, pričom dotácia Trenčianskeho samosprávneho kraja by predstavovala 2 200 eur. 
Ing. Mazánová podotkla, že ide o pravidelne sa opakujúci projekt, v rámci ktorého každoročne 
organizátori darujú hokejové výstroje najmä deťom zo sociálne slabších rodín. 
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6. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Realizácia a rozvoj outdoorových 
a športových voľno – časových aktivít pre deti a mládež predložil NODAM - združenie detí 
a mládeže z Nového Mesta nad Váhom. Projekt chce participovať v miestnej komunite formou 
outdoorových aktivít a športových podujatí pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. 
V spolupráci s deťmi a mládežou sa uskutočnia voľno – časové outdoorové aktivity počas 
mesiacov jún a júl, pričom sa uskutočnia pravidelné stretnutia združenia NODAM, denný tábor 
v NMnV a športové súťaže a podujatia pre deti a mládež mesta. Projekt rieši nákup dvoch 
posilňovacích strojov, jeden zameraný na horné končatiny a druhý na precvičovnie kĺbov 
v celkovej výške 2 268 eur, z toho požadovaná dotácia je vo výške 2 200 eur. 
Ing. Mazánová ozrejmila, že projekt súvisí s projektom č. 4. Prímestský letný tábor 2022, pričom 
partnerom oboch projektov je Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom a prístroje n 
cvičenie budú využívané o. i. aj v rámci spomínaného tábora. 
 
Na záver Mgr. Hinková Čimová uviedla, že v zmysle VZN TSK č. 22/2019 Participatívny – 
komunitný rozpočet v platnom znení členovia Rady pre PaKR za okres Nové Mesto nad Váhom 
zhodnotia a obodujú odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15.  mája do 30. 
mája  2022 bude prebiehať SMS hlasovanie za jednotlivé projekty v rámci okresov. Projekty 
určené na hlasovanie budú zverejnené na webovej stránke TSK. Poďakovala všetkým 
prítomným za účasť.  
Prítomní členovia Rady pre PaKR z radov poslancov Zastupiteľstva TSK, Ing. Jozef Trstenský 
a Ing. Anna Halinárová, poďakovali všetkým zainteresovaným za úsilie a za prácu, ktorú 
vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres Nové Mesto 
nad Váhom ohodnotili projekty na základe splnených kritérii v zmysle VZN. Následne posunuli 
všetky predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
             

Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Nové 
Mesto nad Váhom: 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:            Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
NM01.  POĎ SO MNOU prírodopisný 
                               dokumentárny film      50 
NM02.  Skautský pretek                               49 
NM03.  Deti na detské ihrisko za každého počasia               38  
NM04.  Prímestský letný tábor                  38 
NM05.  Novomestský región žije hokejom                31 
NM06.  Realizácia a rozvoj outdoorových a športových  
                               voľno – časových aktivít pre deti a mládež                                     30 
 
 
 

 
V Trenčíne  26.04.2022 
Zapísala: Mgr. P. Hinková Čimová         
          
     


