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

 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Partizánske 
 

Dátum konania:   29.04.2021 o 08.30 hod. – 11.30 hod.  
Miesto konania:   Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
     Všetkých prítomných na verejnom zvažovaní projektov predložených z Participatívneho – 
komunitného rozpočtu TSK 2021, ktoré bolo zvolané  v zmysle ustanovení  Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – 
komunitný rozpočet v platnom znení, privítala Ing. Miroslava Mazánová, referent odboru 
školstva a kultúry a členka Rady pre participatívny-komunitný rozpočet TSK.  Informovala, že 
v súčasnej epidemiologickej situácii prebiehajú verejné zvažovania čiastočne cez video 
konferenciu, aby sme znížili počet osôb v kongresovej sále a zároveň bola zo zvažovania 
vylúčená verejnosť. Verejné zvažovanie sa konalo za dodržania súčasných protipandemických 
opatrení. 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 
 
 Následne Ing. Miroslava Mazánová vyzvala jednotlivých navrhovateľov k prezentácii nimi 
predložených projektov: 
 
1. Prvým navrhovateľom projektu bolo OZ Rodičia a priatelia pri Základnej škole, Športovcov 
372/21, Partizánske. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Školský workout 
predstavila PaedDr. Eva Gvotová, riaditeľka základnej školy. Uviedla, že cieľom projektu je 
vybudovať športové ihrisko s osadením street workoutového prvku vo vonkajšom areáli školy, 
propagovať šport a aktívny pohyb medzi deťmi a mladými ľuďmi.  Krátko predstavila občianske 
združenie a jeho činnosť. Zámerom projektu je mať doma aj v škole zdravé a šťastné dieťa, 
ktoré vďaka športu spozná nových kamarátov so spoločnými záujmami a bude mať príjemne 
naplnený voľný čas. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 800,80 eur a výška požadovanej 
podpory je 2 200 eur.  
Ing. Mazánová doplnila, že členovia Rady pre PaKR sa s predloženými projektami oboznámili už 
na zasadnutí Rady pre PaKR a vzhľadom k tomu nemajú doplňujúce otázky k projektu. 
 
2. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Zdravo-hravo na školskom dvore 
predkladala Ing. Lýdia Petríková, starostka obce Kolačno spolu s Mgr. Alicou Belianskou, 
riaditeľkou materskej školy. Projekt má za cieľ vytvoriť v areáli materskej školy zdravý 
a bezpečný priestor na hry, šport, oddych a relax pre deti, rodičov a všetkých návštevníkov 
materskej školy. Riaditeľka MŠ uviedla, že na základe odbornej konzultácie so záhradným 
architektom, ktorú sponzorsky zabezpečí partner projektu, bude školský dvor rozvrhnutý na 3 
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logicky usporiadané zóny:  a) zónu na športové aktivity, b) zónu na hry a c) zónu na 
posedenie/relax.  V rámci projektu majú záujem o kúpu športového náčinia, záhradného 
altánku, tiež tieniacu plachtu, farbu na drevo, detskú lavicu a iné. Na projekte budú participovať 
rodičia detí a ďalší dobrovoľníci z obce.  Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 825,29 eur, 
pričom nárokovaná výška podpory je 2 195,29 eur. 
    
3.  Tretí projekt predstavila školská psychologička zo SOŠ Partizánske v zastúpení Ing. Gubku, 
zástupcu riaditeľa školy.   Projekt z oblasti  voľnočasových aktivít s názvom Vykročme spolu je 
projektom Občianskeho združenia pri SOŠ Partizánske. Cieľom projektu je vytvoriť relaxačno – 
náučnú miestnosť, kde by sa žiaci zúčastňovali aktivít spolu so školským podporným 
inkluzívnym tímom v zložení školský psychológ, sociálny pedagóg, kariérny poradca a asistenti 
pedagógov.  V rámci projektu chcú zabezpečiť vybavenie interéru, doplnky, terapeutické 
pomôcky a materiálne vybavenie – FlipCHart v celkovej výške 2 750 eur s požadovanou 
podporou projektu 2 200 eur. 
  
4. Štvrtý projekt v poradí, z oblasti voľno-časových aktivít s názvom Namaľujme spolu lepší svet 
predstavil Mgr. Stanislav Hulla, zástupca riaditeľa školy pre TEČ.  Cieľom projektu je zapájanie 
ľudí do aktivít, ktorými budú spolupracovať so žiakmi základnej školy, so staršími spoluobčanmi 
umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a Komunitným centrom. Cieľom projektu je okrem terapeutických výhod, poskytnúť 
medzigeneračný kontakt detí so seniormi, ale tiež kontakt žiakov s hendikepovanými deťmi 
a tak prebúdzať v žiakoch pocit spolupatričnosti a empatie s inými ľuďmi. Z prostriedkov grantu 
majú záujem zakúpiť maliarske stojany a plátna, štetce, akrylové farby, papier na akvarel, 
sakuru a špachtľu v celkovej výške 2 189,16 eur, čo zároveň predstavuje výšku požadovanej 
podpory. 
Ing. Dvonč poďakoval, že týmto projektom spájajú viaceré generácie a môžu byť príkladom pre 
ostatné organizácie a komunity. 
 
5.  V poradí piaty projekt prezentovala Mgr. Zuzana Vraňáková, učiteľka zo ZŠ Radovana 
Kaufmana v meste Partizánske s názvom Zriadenie estetických, relaxačných spoločných 
priestorov pre žiakov základnej školy. Projektom chcú nadviazať na úspešný projekt podporený 
z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK v roku 2019. Projekt má za cieľ zriadenie 
oddychového, tvorivo-relaxačného kútika v spoločných priestoroch školy – na chodbe, kde si 
budú môcť žiaci rozvíjať čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám prispeje k zlepšeniu 
komunikácie a spolupráce medzi žiakmi pri rôznych spoločenských hrách, relaxácii a oddychu, 
pri riešení didaktických hier.  Z prostriedkov grantu majú záujem zakúpiť nábytok na sedenie 
a koberce v celkovej výške 2 200 eur. 
 
6. Ďalší projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Relaxačná zóna v areáli školy 
predkladala Mgr. Darina Kurilová, riaditeľka školy v obci Skačany. Cieľom projektu je vybaviť 
areál školy lavičkami so stolom a odpadkovými košmi. Uvedený mobiliár bude slúžiť pre žiakov, 
zamestnancov školy, rodičov a návštevníkov areálu školy. Uviedla, že v obci sa snažia, aby sa 
deti pravidelne venovali športovým činnostiam.  V rámci projektu by zakúpili 8 ks parkových 
lavičiek, 1 betónový stôl a 3 ks odpadkových košov v celkovej výške 2 303,99 eur, 
s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur. Na projekte budú participovať žiaci, zamestnanci 
školy a rodičia  pri vytváraní oddychovej zóny. 
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7. Siedmy projekt v poradí bol projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Multifunkčná 
knižnica. Projekt predkladala PaedDr. Zuzana Vaňová, členka o. z. Rodičové združenie pri ZŠ 
Malinovského ul., Partizánske. Projekt je zameraný na vybudovanie multifunkčnej knižnice – 
miesta, kde sa deti a mládež budú zoznamovať s literatúrou, kde ju budú môcť prezentovať 
v rámci tvorivých stretnutí a inšpiratívnych vystúpení.  V rámci projektu  majú záujem 
financovať nákup skriniek, z vlastných zdrojov ich montáž a nákup podsedákov a tulivakov. 
Celkové výdavky projektu  sú vo výške 3 500 eur,  nárokovaná výška podpory je 2 200 eur. 
Ing. Mazánová vyzdvihla silnú hlavnú myšlienku projektu. 
 
8. Ďalší projekt z oblasti voľno-časových aktivít so zameraním na vedu a techniku  s názvom 
Veda plná vedomostí  predkladal Ing. Ľudovít Baranček, vedúci krúžku a člen občianskeho 
združenia AMAVET – klub č. 808 VTM, Malé Bielice. Ako uviedol,  projektom chcú 
spopularizovať a vzdelávať v oblasti informačných technológii, robotiky a modelárstva.  
Účastníci vzdelávania sa môžu zúčastňovať na podujatiach, súťažiach a prezentáciách obsahovo 
zemeraných na elektroniku, robotiku, krúžkovú činnosť. Z prostriedkov grantu majú záujem 
zakúpiť stavebnice a  materiál, tiež  počítače  s  programom v   celkovej   výške   2 200 eur, čo 
predstavuje aj výšku požadovanej podpory. 
 
9. Projekt z oblasti sociálnych služieb s názvom Aj ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť 
pracovať s počítačom a tlačiarňou predkladala Mgr. Marta Ondrišejová, predseda o. z. Centrum 
Naša chalúpka, Partizánske. Informovala, že ich o. z. si podalo v rámci PaKR 2 projekty. Na 
projekte budú participovať tiež dobrovoľníici a rodičia hendikepovaných detí. Uviedla, že cieľom 
projektu je zlepšiť počítačovú gramotnosť ľuďom s hendikepom a tým zvýšiť ich sebavedomie 
a vieru vo vlastné schopnosti. O. z. má záujem z grantu nakúpiť počítače, tlačiareň, tonery 
a kancelársky papier v celkovej výške 2 200 eur. 
 
10. Ďalší projekt o. z. Centrum Naša chalúpka, Partizánske z  voľnočasových aktivít s názvom 
Inkluzívne tvorivé dielne v Našej chalúpke  má za cieľ empaticky s citom a pomocou aktivít, 
ktorých súčasťou je aj tento projekt sa snažiť hendikepovaným ľuďom pomôcť začleňovať sa do 
života spoločnosti. Vznikajú tu nové priateľstvá, naučia sa spoločne tvoriť vyrábať krásne 
výrobky – ručne pletené deky, košíčky z pedingu, zvieratká z ponožiek a mmnožstvo ďalších. 
Cieľom projektu je búrať bariéry v hlavách ľudí a na ich troskách stavať mosty porozumenia, 
spolupatričnosti, empatie a pokory. Z prostriedkov grantu majú záujem zakúpiť materiál na 
tvorenie, šijací stroj a set pracovného náradia v celkovej výške 2 200 eur. 
 
11. Projekt z oblasti životného prostredia s názvom Okrasno - relaxačná zóna predstavila Ing. 
Iveta Randziaková, starostka obce Klátova Nová Ves. Cieľom projektu je výsadba a údržba 
zelených plôch – Rozvoj zelených riešení školy prostredníctvom výsadby zelene na uchovávanie 
biodiverzity. Uviedla, že ide o spevnenú plochu - školský areál pred základnou školou. Projekt 
predstavila Mgr. Martina Molčanová, riaditeľka základnej školy. Majú záujem vytvoriť relaxačnú 
a výchovnú zónu budovaním zelených plôch a podieľať sa na pretváraní krajiny do „zelenšej“ 
farby.  Z grantu PaKR majú záujem zakúpiť byliny, dreviny, osivá a informačnú tabuľu, osadenie 
a montáž exteriérových lavičiek. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 618 eur, z toho 
požadovaná podpora je vo výške 2 200 eur. 
Ing. Mazánová oznámila, že v rámci harmonogramu projektu uviedli začiatok na 04/2021 
a koniec na 05/2021.  
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Ing. Randziaková požiadala o informáciu, či je možné požiadať o zmenu harmonogramu. Ing. 
Rožánková – áno, o zmenu harmonogramu treba požiadať písomne a bude akceptovaná 
spracovaním dodatku k zmluve.  
Ing. Randziaková – je možné financovať projekt z vlastných zdrojov a následne požiadať 
o refinancovanie v rámci PaKR? Ing. Rožánková – áno, v prípade, že projekt bude úspešný, je to 
možné.  
 
12. Projekt z oblasti kultúry s názvom Obnova fasády historickej budovy predstavil Mgr. 
Stanislav Beniak, člen o. z. DOMEC Chynorany.  Krátko predstavil o. z. , združuje 16 rodín a ich 
rodinných príslušníkov - otcov, detí a matiek. Spoločne sa podieľajú na kultúrnych a športových 
akciách obce. O. z. funguje v historickej budove, ktorú získali do nájmu od farnosti Chynorany. 
Podarilo sa im opraviť strechu, vymeniť okná, prebieha rekonštrukcia vnútorných priestorov 
atď. Majú záujem ukončiť rekonštrukciu tejto historickej budovy a prostredníctvom grantu chcú 
nakúpiť maliarske potreby, fasádnu farbu a podkladový náter v celkovej výške 2 200 eur. 
Celkové výdavky projektu sú vo výške 5 000 eur. 
Ing. Mazánová požiadala o vysvetlenie, aký dlhý prenájom majú dojednaný v zmluve, nakoľko 
rekonštruujú cudzí majetok.  Mgr. Beniak vysvetlil, že sa jedná o dlhodobý prenájom na dobu 
neurčitú. 
Ing. Rožánková – z akých zdrojov ste vykonali opravu strechy a rekonštrukciu okien? Mgr. 
Beniak – všetky opravy boli vykonávané zo zdrojov obce a z darov. 
 
13.  Projekt z oblasti športu s názvom Baťovianska galuska predstavila Mgr. Petra Lajchová, 
predseda o. z. Užitoční ľudia, Partizánske.  Je to cykloturistické podujatie pre cyklistov 
amatérov.  V roku 2021 plánujú 4. ročník spoločnej cyklojazdy okresmi Partizánske, Bánovce 
nad Bebravou a čiastočne aj Topoľčany. Trasy sú rozdelené podľa výkonnosti účastníkov. 
Z prostriedkov grantu majú záujem o zabezpečenie propagácie, nákup balíčka pre účastníka a 
technické zabezpečenie podujatia s celkovými nákladmi 3 200 eur a požadovanou podporou 
2 200 eur. 
 
14. Ďaším projektom o. z. Užitoční ľudia, Partizánske je projekt z oblasti kultúry s názvom 
Baťoviansky rínok 2021.  Cieľom projektu je podpora lokálnych chovateľov a výrobcov a ich 
spojenie so zákazníkom. Je to projekt organizovaný od r. 2019 s veľkým úspechom. Podujatie 
býva vždy v deň pracovného pokoja 15.09., čím je naplnená myšlienka vrátiť ľudí 
z hypermarketov na trh. Z prostriedkov PaKR majú záujem zabezpečiť propagáciu a materiálno-
technické zabezpečenie podujatia s celkovými výdavkami vo výške 2 600 eur a požadovanou 
podporou 2 200 eur. 
Ing. Dvonč poďakoval za prácu  o. z. Užitoční ľudia a poprial im veľa zdaru pri organizovaní 
takýchto podujatí.  
Ing. Randziaková uviedla, že tento projekt jej „pohľadil dušu“, nakoľko sa na verejných 
priestranstvách nejedná o predaj čínskeho tovaru, ale o tovar lokálnych výrobcov a chovateľov 
z blízkeho okolia.  
 
15.  Projekt z oblasti voľno-časových aktivít s názvom Rešpektujúca komunikácia ako cesta 
predchádzania konfliktov predstavila Ing. Silvia Horváthová, predseda OZ Batania, Partizánske. 
Cieľom projektu je upevnenie komunikácie pedagógov z CZŠ Jána Krstiteľa a Strednej odbornej 
školy J. A. Baťu prostredníctvom seminára s názvom Rešpektovať a byť rešpektovaný. Výdavky 
projektu na 4-dňový seminár sú vo výške 3 000 eur, požadovaná podpora vo výške 2 200 eur. 
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Ing. Dvonč požiadal, aby v budúcnosti zapojili do podobných projektov aj pedagógov základnej 
školy. 
 
16.  Projekt z oblasti športu s názvom Detská telocvičňa predstavila Mgr. Daniela Gubková, 
poverená riadením Cirkevnej základnej školy s materskou školou J. Krstiteľa v Partizánskom. 
Cieľom projektu je rozvíjať pravidelné pohybové aktivity, hrubú motoriku, kladný vzťah k športu 
u detí v predprimárnom vzdelávaní. Zámerom je dofinancovanie vybavenia telocvične – rebrín, 
lavičiek, horolezeckej steny, sád na cvičenie, trampolín a žineniek. Celkové výdavky projektu sú 
vo výške 6 400 eur, požadovaná podpora vo výške 2 200 eur. 
 
17. Projekt z oblasti voľno-časových aktivít s názvom Oddychová zóna predložila Rada rodičov 
pri ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske. Cieľom projektu je umiestniť lavičky v areáli školy pre žiakov, 
pracovníkov školy a verejnosť, ktoré budú slúžiť na relax. V rámci projektu by zakúpili 4 ks 
záhradných rohových lavičiek v celkovej výške 2 200 eur.  
 
 
Na záver Ing. Mazánová uviedla, že v zmysle VZN TSK č. 22/2019 Participatívny – komunitný 
rozpočet v platnom znení členovia Rady pre PaKR za okres Partizánske zhodnotia a obodujú 
odprezentované projekty. Informovala, že v termíne od 15.  mája do 30. mája  2021 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. Ing. Dvonč 
a Ing. Randziaková poďakovali všetkým za predložené projekty a vyzdvihli, že okres Partizánske 
má veľmi aktívne občianske komunity, ktoré sa zapájajú pravidelne do PaKR. 
 
Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres 
Partizánske: 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:    Hodnotenie podľa kritérií: 
PE01.  Baťoviansky rínok 2021      50 
PE02.  Namaľujme spolu lepší svet                 50 
PE03.  Inkluzívne tvorivé dielne v Našej chalúpke               50  
PE04.  Zdravo-hravo na školskom dvore     49 
PE05.  Multifunkčná knižnica      49 
PE06.  Aj ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť  
                             pracovať s počítačom a tlačiarňou    49 
PE07.  Baťovianska galuska      48 
PE08.  Veda plná vedomostí      48 
PE09.  Školský workout       48 
PE10.  Okrasno-relaxačná zóna      48 
PE11.  Relaxačná zóna v areáli školy     48 
PE12.  Oddychová zóna       47 
PE13.  Vykročme spolu       47  
PE14.  Rešpektujúca komunikácia ako cesta predchádzania  
 konfliktov         47 
PE15.  Zriadenie estetických, relaxačných spoločných  
 priestorov pre žiakov základnej školy    47   
PE16.  Detská telocvičňa       47 
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PE17.  Obnova fasády historickej budovy    46 
 
 
V Trenčíne dňa 29. 04. 2021 
Zapísala: Ing. M.Rožánková 
           
     
 


