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Zápisnica  
z verejného zvažovania projektov predložených v zmysle VZN TSK č. 13/2018  

 Participatívny – komunitný rozpočet TSK na rok 2019 
za okres Ilava 

 
Dátum konania:  10.05.2019 o 9.00 h  
Miesto konania: Obchodná akadémia Ilava – detašované pracovisko 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
1. Privítanie prítomných a predstavenie členov Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet 
2. Predstavenie navrhovateľov projektov  
3. Prezentácie návrhov projektov 
4. Diskusia 
5. Záver 
6. Hodnotenie 
 
1. Verejné zvažovanie projektov predložených v rámci VZN TSK č. 13/2018  Participatívny – 

komunitný rozpočet TSK za rok 2019 bolo zvolané v zmysle ustanovení uvedeného 
všeobecne záväzného nariadenia. Všetkých prítomných privítala Mgr. Lubomíra Kukučková , 
odborný garant. Zároveň predstavila členov Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet za 
okres Ilava. Stručne informovala o priebehu verejného zvažovania.  

 
2. Za okres Ilava bolo predložených deväť projektov. Všetky projekty boli spracované v zmysle 

platného VZN TSK č. 13/2018. Mgr. Lubomíra Kukučková vyzvala navrhovateľov, aby stručne 
prezentovali svoje projekty.  

 
3. Predstavenie projektov: 
 
3.1. Prvý projekt prezentovala Mgr. Michaela Ihriská, zástupkyňa predkladateľa – ZŠ s MŠ 

Hugolína Gavloviča Pruské. Projekt pod názvom ROZTANCUJME KROJE  je zaradený do 
oblasti  kultúra.  Celkové  výdavky  projektu  sú 2 450 eur, nárokovaná   výška  podpory   je  

          2 165 eur. Prioritou projektu je cez zážitkové aktivity podporovať spoluprácu detí 
a seniorov pri spoznávaní a prezentovaní regionálneho folklóru. Cieľom projektu je 
podpora rozvíjania sociálneho cítenia a budovania vzájomnej úcty medzi ľudmi, a 
obmedzení   hlavného rizika – izolácie seniorov.  

 
3.2. Druhý projekt pod názvom Champion. MDD – Cesta championa III v oblasti voľnočasové 

aktivity šport, predstavil zástupca navrhovateľa CHAmPIoN CLUB o.z, Dubnica nad 
Váhom, PaedDr. Miroslav Dolinaj. Celkové výdavky projektu sú 4 000 eur, nárokovaná 
výška podpory je 2 200 eur. Cieľom tohto projektu je motivovať deti a mládež k aktívnemu 
pohybu, zabezpečiť verejne dostupný a bezpečný rodinný deň. Toto podujatie bude 
oslavou Medzinárodného dňa detí. Peknou myšlienkou projektu je, že  každoročne sa toto 
podujatie nesie v zmysle určitého  motta. Motto roka 2019 :  Skôr než začnete z dieťaťa 
robiť špičkového športovca alebo manažéra, urobte z neho dobrého človeka.    
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3.3. Tretí projekt pod názvom Detská mini fitness telocvičňa prezentovala Mgr. Martina 
Ježíková – Janesová, za predkladateľa – Materská škola P. Jilemnického , Nová Dubnica. 
Celkové výdavky projektu sú 2 114,15 eur, nárokovaná výška podpory je 2 114,15 eur, je 
zaradený do oblasti šport. Cieľom tohto projektu je vytvoriť mini fitness telocvičnu, ktorá 
bude spĺňať bezpečnostné podmienky spojené s estetikou v zmysle aktuálnych trendov 
súčasnej doby. Pravidelným využívaním telocvične, prispieť k zdravému vývinu detí 
a eliminovať detskú obezitu. 

 
3.4. Štvrtý projekt pod názvom Zelenú triedu máme vonku prezentoval starosta obce Dulov 

Ing. Jozef Šamaj. Projekt je zaradený do oblasti voľnočasové aktivity. Celkové výdavky 
projektu sú 4 700 eur, požadovaná výška podpory je 2 200 eur. Cieľom projektu je 
skvalitniť vyučovací proces rozšírenou formou v exteriéry s vytvorením detskej zóny, na 
trávenie voľného času.  

 
3.5. Piaty projekt pod názvom Deň plný hier prezentoval Bc. Michal Barcík, zástupca 

predkladateľa – obce Pruské. Projekt je zaradený do oblasti kultúra. Celkové výdavky  
projektu sú 3 700 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 eur. Cieľom projektu je 
budovanie zdravého národného povedomia a hrdosti občanov na svoj rodný kraj, obec.  
Ďalším cieľom je pokračovanie v dlhodobej tradícií Regionálnych slávností a kultúrno – 
osvetovej činnosti Považského regiónu a v utužovaní družobných vzťahov s Moravským 
regiónom Valašsko. 

  
3.6. Šiesty projekt pod názvom Oheň čo nás spája prezentoval Bc. Michal Barcík, zástupca 

predkladateľa – obce Pruské. Projekt je zaradený do oblasti voľnočasové aktivity, kultúra. 
Celkové výdavky projektu sú 3 150 eur, požadovaná výška podpory je 2 200 eur. Cieľom 
projektu je návrat k tradíciám našich predkov, oslava letného slnovratu, ktorý bol 
v dávnej minulosti Slovanov ponímaný, ako jeden z najvýznamnejších sviatkov. Tento 
sviatok sa spája s pálením Jánskeho ohňa, zbližovaním kultúr a udržiavaním zvykov.  

 
3.7. Pod číslom sedem sa o hlasy verejnosti uchádza projekt pod názvom Hokejkou i 

varechou, za predkladateľa ŠK 98, o. z., Pruské projekt prezentoval Bc. Michal Barcík. 
Projekt je zaradený do oblasti voľnočasové aktivity, kultúra. Celkové výdavky projektu sú 
3 500 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 eur. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu 
komunitného života  v regióne prostredníctvom športových aktivít, dokázať, že účastníci 
nie sú úspešný iba vo varení gulášu ale i v športových disciplínach ktorými sú:  florbal – 
kategória seniorov, dievčat, hokejbal dievčat, ktoré sa stali v roku 2009 a 2010 
majsterkami SR v kategórii U 18. Tieto aktivity významnou mierou prispievajú k zlepšeniu 
komunitného života v obci, prehlbujú spolupatričnosť medzi generáciami.  

 
3.8. Ôsmy projekt  pod názvom Bartolomejský jarmok 2019, predstavila Karin Bartošová za 

predkladateľa – mesto Ilava. Celkové výdavky projektu sú 6 500 eur, nárokovaná výška 
podpory je 2 200 eur. Bartolomejský jarmok má dávnu tradíciu, ktorá siaha do obdobia 
15. storočia.  Jarmoku dominujú výrobky remeselníckeho charakteru, hrnčiarov, kováčov, 
čipkárov, pernikárov, umeleckých rezbárov, drotárov a šperkárov. Celú túto atmosféru 
umocňuje kultúrny program s vystúpením hudobných telies rôznych žánrov, tanečných 
a divadelných súborov, folklórnych skupín. Hlavným cieľom je zachovanie tejto tradície 
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pre ďalšie generácie. Občania sú zvyknutý na túto kultúrnu udalosť, ktorá sa teší 
mimoriadnej popularite i u ľudí zo širokého okolia.   

 
3.9. Posledný projekt s názvom Kroj – srdce Trenčianskej Turnej  za navrhovateľa Záujmové 

združenie folklórneho súboru Vršatec, o. z. Dubnica nad Váhom prezentoval Bc. Tomáš 
Tinath. Celkové výdavky projektu sú 4 400 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 eur. 
Cieľom projektu je zachovávanie a rozvíjanie ľudových tradícií v podobe novej 
choreografie, ktorá je zameraná na oblasť Trenčianskej Turnej a zhotovenia 10  krojov 
typických pre túto oblasť.   

 
4.  Mgr. Kukučková na  záver uviedla, že v zmysle VZN TSK č. 13/2018 Participatívny - 

komunitný rozpočet  členovia Rady pre PaKR za okres Ilava zhodnotia a obodujú  
odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15. 05. 2019 do 30. 05. 2019 
bude prebiehať internetové hlasovanie za jednotlivé projekty v rámci okresov. Projekty 
určené na hlasovanie budú zverejnené na webových stránkach TSK. Poďakovala všetkým 
prítomným za účasť. Súčasne požiadala všetkých predkladateľov projektu, aby v prípade 
akýchkoľvek zmien v rámci realizácie projektu bezodkladne kontaktovali zamestnancov 
TSK k ich riešeniu. Súčasne požiadala o dodržiavanie podmienok VZN, harmonogramu 
realizácie ako aj termínov pre predkladanie zúčtovania projektov s dôrazom na správnosť 
a úplnosť predkladaného zúčtovania a dokladov.  

 
Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet za okres Ilava:  
 
Projekt určený na hlasovanie:                                   Hodnotenie na základe splnených kritérií: 
 
1. ROZTANCUJME KROJE                                 50 
2. CHampion. MDD – Cesta championa III                                                                         50 
3. Detská mini fitness telocvička                                                                                          48 
4. Zelenú triedu máme vonku                    48 
5. Deň plný hier                                                                   47 
6. Oheň čo nás spája                                               47 
7. Hokejkou i varechou                                                                     47 
8. Bartolomejský jarmok 2019                                                                       46 
9. Kroj – srdce Trenčianskej Turnej       44 

 
5.  Mgr. Lubomíra Kukučková prítomným poďakovala a zasadnutie ukončila.  
 
 
V Trenčíne 10.05.2019 
Zapísala: Bc. Mária Moštenanová 
 


