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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 Myjava 

 
Dátum konania:  09.05.2019 o 9.00 h  
Miesto konania: Stredná priemyselná škola, Myjava 
 
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 Ing. Miroslava Mazánová, 
odborný garant. Zároveň predstavila členov Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet za 
okres Myjava. Stručne informovala o priebehu verejného zvažovania.  

 
2. Za okres Myjava bolo predložených sedem projektov. Všetky projekty boli spracované 

v zmysle platného VZN TSK č. 13/2018.  Ing. Miroslava Mazánová vyzvala navrhovateľov, aby 
stručne prezentovali svoje projekty.  

 
3. Predstavenie projektov: 
 
3.1.   Prvý projekt prezentoval Mgr. Tomáš Mihaljevič, zástupca predkladateľa – Slovenská rada 

rodičovských združení – Rodičovské združenie (SRRZ-RZ) pri Strednej priemyselnej škole 
Myjava. Projekt pod názvom Fitness centrum na školskom internáte je zaradený do 
oblasti šport. Celkové výdavky projektu sú 2 200 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 
eur. Prioritou projektu sú pohybové aktivity zamerané na študentov prvého – štvrtého 
ročníka SPŠ Myjava. Samotný projekt rieši vplyv cvičenia na zdravotný stav a zvyšovanie 
pohybovej úrovne študentov. Študenti sa oboznámia so zásadami silovej a vytrvalostnej 
aktivity. Študenti sa budú spolupodieľať na opravách a príprave priestorov fitness centra. 
Študentom budú predvedené praktické ukážky v podaní kondičného trénera. 
Prostredníctvom besedy sa študenti zoznámia s úspešným futbalistom Spartaku Myjava 
a vyskúšajú si moderné metódy CORE tréningu cvičenia na fitlopte, bosu či joga valci. 
V jednej zo sprievodných aktivít v silovom trojboji prebehne súťaž študentov medzi SPŠ 
Myjava a Gymnáziom Myjava o najsilnejšieho študenta v troch silových disciplínach. 
Údržba a prevádzka tohto fitness centra bude v kompetencii študentov ubytovaných 
v internáte. 
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3.2. Druhý projekt pod názvom Príbehy ukryté v knihách v oblasti voľnočasové aktivity 
predstavila Mgr. Iveta Maliariková, zástupkyňa Slovenskej rady rodičovských združení – 
Rodičovské združenie (SRRZ-RZ) pri Strednej priemyselnej škole Myjava. Celkové výdavky 
projektu sú 2 200 eur, nárokovaná výška podpory je 2 200 eur. Cieľom tohto projektu je 
viesť študentov k zmysluplnému využívaniu voľného času a rozvoju ich osobnosti. 
Sprievodné aktivity projektu majú za úlohu rozvinúť kladný vzťah študentov k literatúre 
a čítaniu. Sprievodnými aktivitami sú: Týždeň Literatúry, výstava Literárne osobnosti 
očami študentov a nová rubrika Príbehy ukryté v knihách v školskom časopise Strojár. 
V rámci projektu bude zriadený čitateľský kútik, ktorý bude študentom školy slúžiť ako 
otvorená čitáreň a oddychová zóna. Žiaci v rámci projektu budú absolvovať exkurziu 
v Mestskej knižnici na Myjave. Do zriadenej čitárne budú zakúpené knižné tituly od 
slovenských a svetových autorov. Najvýznamnejšou aktivitou projektu bude písanie esejí. 
Študenti budú oblečení do kostýmu postavy a ostatní budú hádať akú postavu z eseje 
stvárňujú. 
 

3.3. Tretí projekt pod názvom Sme eco – friendly k prostrediu i k sebe prezentoval Ing. 
Andrej Duga, zástupca predkladateľa – Slovenskej rady rodičovských združení – 
Rodičovské združenie (SRRZ-RZ) pri Strednej priemyselnej škole Myjava. Celkové výdavky 
projektu sú 2 100 eur, nárokovaná výška podpory je 2 100 eur, je zaradený do oblasi 
životné prostredie, kultúra. Cieľom tohto projektu je vytvárať, formovať a rozvíjať aktívny 
prístup mladých ľudí k životnému prostrediu. Ich vlastnou činnosťou prispieť k riešeniu 
vecí spojených so životným prostredím a ochrane životného prostredia. Okrem tohto je 
cieľom projektu aktívna účasť študentov na revitalizácii basketbalového ihriska. 

 
3.4. Štvrtý projekt pod názvom Oprava krytého skateparku prezentoval zástupca OZ Jazdci 

jazdcom, Peter Kulíšek. Projekt je zaradený do oblasti šport. Celkové výdavky projektu sú 
2 400 eur, požadovaná výška podpory je 2 200 eur. Jeho cieľom je rozšírenie možností 
využitia skateparku aj pre kolobežky, skateboardy a in – line. Toto bude možné po oprave 
nerovností podláh, výmene prekážok z OSB dosiek na tvrdé a odolné preglejky, ktoré 
budú zodpovedať štandardom jazdenia na in – line korčuliach, skateboardoch, 
kolobežkách a tiež na freestyle BMX a MTB bicykloch. 

 
3.5. Piaty projekt pod názvom Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky 

prezentovala Mgr. Hana Cigánková, zástupkyňa neziskovej organizácie, Rozvoj 
cestovného ruchu Myjavských kopaníc Myjava. Projekt je zaradený do oblasti životné 
prostredie, kultúra.  Celkové výdavky  projektu sú 1 825 eur, požadovaná výška podpory 
je 1 825 eur. Cieľom projektu je obnova kopaničiarskeho ovocného sadu v areáli Padelky, 
ktorá bude pozostávať z doplnenia ovocných stromčekov a ošetrenia existujúcich starších 
stromov. Ďalším cieľom je vybudovanie záhradky s bylinkovými záhonmi na Gazdovskom 
dvore. Do projektu budú zapojení zamestnanci Gazdovského dvora, členovia folklórneho 
súboru Kýčer a členovia Záhradkárskeho spolku Turá Lúka, Myjava. 

 
3.6. Šiesty projekt pod názvom Hýb sa, skúmaj a tvor predstavila pani Gáborová, zástupkyňa 

OZ Turolúcky prameň, Turá Lúka, Myjava. Projekt je zaradený do oblasti voľnočasové 
aktivity. Celkové výdavky projektu sú 2 200 eur, požadovaná výška podpory je 2 200 eur. 
Cieľom projektu je budovať v deťoch v čase letných prázdnin pozitívny vzťah k pohybu, 
športu a prírode, upevňovaniu zdravého životného štýlu. Súčasťou projektu budú 
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i cyklistické preteky rodičov s deťmi. Tento rok sa deti v rámci tábora vydajú po stopách 
Albertíny Štefánikovej, matky generála M. R. Štefránika. Počas prvého júlového týždňa 
čakajú deti okrem športových aktivít tvorivé dielne, odborné prednášky a výlet do 
Modrej. 

 
3.7. Pod číslom sedem o hlasy verejnosti sa bude uchádzať projekt pod názvom JABLonKOVÉ 

KUMŠTOVANIE 2019, obec Jablonka Myjava, predkladateľ bol ospravedlnený. Projekt je 
zaradený do oblasti voľnočasové aktivity, kultúra. Celkové výdavky projektu sú 7 000 eur, 
požadovaná výška podpory je 2 000 eur. Jeho hlavným cieľom je revitalizácia a rozmach 
tradičného ovocinárstva, včelárstva a bylinkárstva v pôvodných produkčných oblastiach 
Trenčianskeho  a Zlínskeho kraja. V poradí 6. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou 
ponúkne množstvo odborných prednášok, názorné ukážky spracovania jabĺk pôvodnými 
postupmi a procesu samotnej výroby. Súčasťou bude aj ochutnávka produktov z jabĺk, 
degustácia destilátov z ovocia a prezentácia včelárskych výrobkov. Pripravená bude 
výstava ovocia, zeleniny, remeselnícke stánky, ukážky prác čipkárok, remeselníkov, 
tvorivé dielne pre deti a minizoo. 

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

komunitný rozpočet  členovia Rady pre PaKR za okres Myjava 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 Myjava:  
 
Projekt určený na hlasovanie:                                   Hodnotenie na základe splnených kritérií: 
 
1. Fitness centrum na školskom internáte      50 
2. Príbehy ukryté v knihách        50 
3. Sme eco – friendly k prostrediu i k sebe      50 
4. Oprava krytého skateparku                    50 
5. Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky    49 
6. Hýb sa, skúmaj a tvor                             49 
7. JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019       49 

 
5.  Ing. Miroslava Mazánová prítomným poďakovala a zasadnutie ukončila.  
 
 
V Trenčíne 09.05.2019 
Zapísala: Bc. Mária Moštenanová 
 


