
 

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

 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Prievidza 
 

Dátum konania:   02.05.2023  o 12.30 hod  
Miesto konania:   Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Všetkých prítomných na verejnom zvažovaní projektov predložených z Participatívneho – 
komunitného rozpočtu TSK 2023, 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 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 sociálnej pomoci s názvom 16 ročník – Celoslovenskej Kultúrno-
spoločenskej akcie odovzdávania cien „Senior roka a Anjel pomoci starším“ predklažilo Fórum 
pre pomoc starším – národná sieť. Ide o akciu, ktorá sa uskutočňuje každoročne od roku 2006 
a bolo naj ocenených viac ako 300 seniorov. Grant vo výške 2 200 eur by organizátori použili na 
nákup darčekov pre ocenených, diplomov a technické zabezpečenie podujatia.  
 
2. Projekt z oblasti voľnočasové aktivity s názvom Spoločne nám chutí viac predložilo 
Rodičovské združenie pri SZŠ Prievidza. Cieľom projektu je zlepšenie stravovacích návykov 
štdentov SZŠ vybudovaním priestoru s príslušenstvom na konzumáciu „vlastnej vyváženej 
domácej stravy“ a propagácia zdravého stravovania pre verejnosť. Z podpory kraja vo výške 
2 200 eur by zabezpečili kuchynskú linku s drezom, elektrospotrebiče či nádoby na separovaný 
odpad.  
 
3. TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom predložilo projekt z oblasti športu s názvom Športom ku 
zdraviu. Zámerom projektu je zlepšenie tréningových podmienok pre deti, kvalitná letná 
príprava a obnovenie turnaja Lehot cup, ktorý sa konal v obci pre covidom. Projektom chcú 
zabezpečiť prenosné bránky, tepláky, mikiny, lopty, medaily a poháre. Celkové výdavky projektu 
sú vo výške 2 500 eur, z toho požadovaná podpora je vo výške 2 200 eur. 
 
4. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít  s názvom Hurá prázdniny predložilo občianske 
združenie Centrumko. Cieľom projektu je osadením exteriérového pingpongového stolu 
a namaľovaním „hravých chodníkov“ spestriť možnosti aktivít na detskom ihrisku. Požadovaná 
podpora vo výške 2 200 eur by bola použitá na nákup stola na stolný tenis s príslušenstvom 
a farby a pomôcky na maľovanie. 
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5. Druhý projekt občianskeho združenia Centrumko z oblasti voľnočasových aktivít má názov 
Kanianske dožinky. Cieľom podujatia je, aby sa široká verejnosť všetkých generácii podieľala na 
aktivitách spojených s Dožinkovou slávnosťou – vitie venca, vytváranie obrazov z plodov, 
viazanie slamených kytíc atď. Výška požadovanej podpory je  2 200 eur a organizátori by ju 
použili na nákup pivných setov, kotlíkovej súpravy, varnej konvice atď. 
 
6. Projekt z oblasti zdravotníctva pod názvom Kvalita života v domácom prostredí 
onkologického pacienta predložila nezisková organizácia Sv. Lujza. Zámerom projektu je 
pomôcť chorým a onkologickým pacientom, ktorí žijú v okrese Prievidza, nakoľko tento okres 
má veľmi znečistené ovzdušie existenciou chemických závodov a ťažbou uhlia. Cieľom projektu 
je zakúpenie kyslíkových koncentrátorov a príslušenstva pre pacientov mobilného hospicu Sv. 
Lujza n.o., ktorí si prajú ostať doma v starostlivosti svojich najbližších. Požadovaná podpora je 
vo výške 2 200 eur. 
 
7. Ďalší projekt z oblasti športu s názvom Športom ku zdraviu predstavil OFK Baník Lehota pod 
Vtáčnikom. Cieľom projektu je prilákanie nových členov do futbalové klubu a zlepšenie 
materiálneho vybavenia v klube. Grant vo výške 2 200 eur by bol využitý na nákup 
koordinačných pomôcok, tréningových lôpt, tirčiek a futbalových sietí. 
 
8. Golfový klub Agama, o.z. predložilo svoj projekt z oblasti športu a voľnočasových aktivít Poď 
si kopnúť do Koša. Cieľom projektu je organizácia veľkého FootGolfového turnaja pre širokú 
verejnosť a zvýšenie povedomia o Foot Golfe v rámci regiónu. Grant vo výške 2 200 eur by 
organizátori použili na nákup ocenení pre víťazov, prenájom ihriska, priestorov a propagáciu 
a publicitu. 
 
9. TJ  Baník Sebedražie predložil svoj projekt z oblasti voľnočasových aktivít pod názvom Robme 
veci ešte lepšie. Hlavným cieľom projektu je naplno využiť obrovský aruál TJ Baník Sebedražie, 
ktorého súčasťou sú dve trávnaté ihriská, multifunkčné ihrisko, detské ihrisko a oddychový park. 
Za pomoci zakúpených športových pomôcok z Grantu PaKR TSK chcú žiadatelia zvýšiť efektivitu 
a záujem detí o športovanie. Z podpory kraja vo výške 2 200 eur by zakúpili tréningové 
pomôcky, trénigové oblečenie, skrinky na odkladanie vecí, futbalové lopty a ochrannú sieť 
s príslušenstvom.   
 
10. Obec Radobica predložila projekt Skrášlime si knižnicu, prostredníctvom ktorého chcú 
žiadatelia zmodernizovať priestory obecnej knižnice, ktoré sú momentálne pre čitateľov, ako aj 
aktivity knižnice nevhodné. V rámci úprav vymenia pôvodné okná za nové, vymaľujú, osadia 
nové police na knihy a vymenia podlahovú krytinu. Z grantu PaKR TSK žiadajú sumu 2 200 eur. 
 
11. Virtuálny sprievodca hradom Sivý Kameň je názov projektu občianskeho združenia 
Časovrat, prostredníctvom ktorého chcú predkladatelia sprostredkovať návštevníkom 
informácie o hradnej ruine pútavou formou – načítaním QR kódov na jednotlivých stanovištiach 
s následnou možnosťou výberu čítaného alebo hovoreného textu (audioverzia). Na zakúpenie 
potrebného technického vybavenie požadujú grant vo výške 2 190 eur. 
 
12. ŠK VEGUM Dolné Vestenice predložilo projekt Moje prvé športové kroky, ktorým chce 
zlepšiť svoje schopnosti a zázemie, aby neustále v dostatočnej miere reagoval na rastúci záujem 
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a zabezpečoval kvalitné športovanie detí v predškolskom veku (4-6 rokov). Na zakúpenie 
materiálového vybavenia požadujú predkladatelia z rozpočtu TSK 1 527,90 eur. 
 
13. Nové sídlisko je názov projektu, ktorý predložilo združenie Ars Preuge. Cieľom projektu je 
zvyšovať povedomie miestnej verejnosti aj návštevníkov Prievidze o histórii najstaršieho 
sídliska, jeho architektúre a umeleckej výzdobe a tým aktívne priespieť k záchrane ohrozených 
výtvarných diel. Na dosiahnutie svojho cieľa chcú predkladatelia využiť moderné technológie vo 
forme svetelných inštalácií či špeciálnej aplikácie pre rozšírenú realitu. Požadovaná podpora zo 
strany TSK je 2 200 eur. 
 
14. Zástupkyňa Obce Lehota pod Vtáčnikom prezentovala projekt pod názvom Výstup na 
Vtáčnik ročník 27., ktorého zámerom je zlepšovanie kumunitných vzťahov medzi občanmi, 
cyklistami, turistami a organizáciami v obci. Na podujatie požadujú grant vo výške 2 200 eur na 
zebezpečenie materiálneho vybavenia ako účastnícke listy, pamätné odznaky, ekologické 
taniere a príbory a pod. 
 
15. Slovenský červený kríž, úzmený spolok Prievidza podal v tomto ročníku dva projekty. Prvý 
má znázov Prvá pomoc pre širokú verejnosť a jeho zámerom je doplnenie vybavenia SČK 
o dataprojektor, zakúpenie zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych batohov. Z grantu PaKR 
TSK požadujú navrhovatelia projektu 2 200 eur. 
 
16. Druhý projekt predkladateľa Slovenský červený kríž, úzmený spolok Prievidza nesie názov 
Zážitkové prázdniny a je určený primárne pre deti navštevujúce posledné ročníky základných 
škôl a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí budú môcť absolvovať Zážitkové tréningy prvej 
pomoci. Požadovaná podpora vo výške 2 200 eur by bola použitá na nákup resuscitačných 
modelov na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a tréningových automatických externých 
defibrilátorov. 
 
17. Občianske združenie PS Care predstavilo svoj projekt Spolu chceme prežiť krásne 
prázdniny, ktorého zámerom je umožnisť deťom stráviť prázdniny formou denného tábora 
v príjemnom prostredí, kde sa môžu navzájom stretávať, hrať spoločenské hry a rozvíjať sa 
cielene po sociálnej, mentálnej, kreatívnej a emocionálnej stránke. Výška požadovanej podpory 
je  2 160 eur a bola by využitá na nákup kreatívneho materiálu, propagačných materiálov, 
notebookov a pod. 
 
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 Prievidza zhodnotia 
a obodujú odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15.  mája do 30. mája  2023 
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, podpredsedníčka Zastupiteľstva TSK PaedDr. Eleonóra 
Porubcová a poslanec Zastupiteľstva TSK JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD., poďakovali všetkým 
zainteresovaným za úsilie a za prácu, ktorú vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. 
Členovia Rady pre PaKR za okres Prievidza ohodnotili projekty na základe splnených kritérii 
v zmysle VZN. Následne posunuli všetky predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
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Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Prievidza 
 
Číslo projektu:     Projekty určené na hlasovanie:          Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
 
PD01.  Hurá prázdniny                                                                                       50  
PD02.  Kanianske dožinky                                  50 
PD03.  Kvalita života v domácom prostredí 
                                onkologického pacienta         50  
PD04.  Moje prvé športové kroky         50 
PD05.  Nové sídlisko                                                                  50 
PD06.  Poď si kopnúť do Koša                     50 
PD07. Prvá pomoc pre širokú verejnosť        50 
PD08.                     Robme veci ešte lepšie                                                                          50 
PD09.                     „Senior roka a Anjel pomoci starším.“ 
                                16. ročník – celoslovenskej kultúrno spoločenskej akcie  
                              odovzdávania cien                                                                                  50 
PD10.                     Skrášlime si knižnicu                                                                              50 
PD11.                     Spoločne nám chutí viac                                                                       50 
PD12.                     Spolu chceme prežiť krásne prázdniny                                               50 
PD13.                     Športom ku zdraviu –  
                                OFK Baník Lehota p.V.                                                                           50 
PD14.                     Športom ku zdraviu – 
                                TJ Baník Lehota p.V.                                                                               50     
PD15.                      Virtuálny sprievodca hradom Sivý Kameň                                         50   
PD16.                      Výstup na Vtáčnik ročník 27.                                                                50 
PD17.                      Zážitkové prázdniny                                                                               50 
 
 
Pozn.: Keďže všetky projekty dosiahli plný počet bodov, bolo im pridelené poradie podľa abecedy. 

 
 

V Trenčíne  02.05.2023 
Zapísala: Mgr. P. Hinková Čimová 
 


