
 
 

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

 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Púchov 
 

Dátum konania:   29.04.2021 o 13.00 hod. – 15.00 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. Projekt z oblasti kultúry s názvom Zachráňme Magdalénku prezentoval Mgr. Miroslav Bilčík, 
farár RKC Farnosť Horné Kočkovce. Uviedol, že cieľom projektu je záchrana kultúrnej pamiatky 
kaplnky Magdalénky. Ide o kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, sv. Márie Magdalény a sv. 
Augustína, ľudovo nazývaná kaplnka Magdalénka. Už v predchádzajúcich rokoch získali 
opakovane grant v rámci PaKR TSK na obnovu kaplnky. Kaplnka bola postavená v r. 1875 
kanonikmi Nitrianskej kapituly ako rodinná hrobka. Od roku 2017 začal proces záchrany 
a obnovy objektu. Tento rok by projektom chceli riešiť náter fasády a montáž dažďových zvodov 
v celkovej výške 2 420 eur, pričom požadovaná výška podpory je  2 200 eur.  Pán Hvizdák 
poďakoval za prezentáciu a podporil projekt Zachráňme Magdalénku. 
 
2. Druhým predkladateľom z oblasti voľnočasových aktivít bolo Združenie technických športov 
Púchov s projektom Polytechnická stavebnica modelu auta pre automodelárske krúžky. 
Projekt predstavil JUDr. Martin Kubičák, predseda ZTŠP.  Cieľom projektu je pripraviť 20 
kompletných stavebníc autodráhového autíčka pre automodelárske krúžky. Zámerom projektu 
je zvýšiť manuálnu a technickú zručnosť detí. Deti si pri stavbe modelu pod vedením vyskúšajú 
prácu s ručným náradím a nástrojmi pri skladaní podvozku. Od verejnosti očakávajú podporu zo 
strany rodičov detí. Deti si zložia autodráhový model, s ktorým bude možné reprezentovať naše 
združenie, mesto a región v národných pretekoch autodráhových modelov po celej SR, ale aj 
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v ČR. Pán Hvizdák ocenil originalitu  projektu a poďakoval za snahu a rozvoj v tejto oblasti. 
Projekt rieši projektovú prípravu – nákresy komponentov v počítačovom program, nákup a 3D 
tlač a kompletizáciu stavebníc v celkovej výške 3 000 eur, z toho požadovaná podpora je vo 
výške 2 200 eur.  
 
3. Projekt z oblasti športu s názvom Dostaňme deti a mládež od počítača predstavil Ing. Peter 
Behro, predseda DHZ Zbora, Dohňany. Krátko informoval o činnosti o. z.. Cieľom projektu je 
vytvoriť kvalitnejšie prostredie pre zvyšovanie fyzickej kondície našich členov a presunúť 
možnosť cvičenia z posilňovne do exteriéru v období od jari do jesene. Ďalšou skupinou, ktorá 
využije workoutové ihrisko, sú jednotlivci, občania obce a návštevníci. Z prostriedkov grantu 
majú záujem zakúpiť zostavu a cvičebný stroj na posilňovanie v celkovej výške 2 200 eur, 
ostatné výdavky spojené s terénnymi úpravami a inštaláciou vo výške 1 900 eur budú 
financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov získaných sponzorsky. 
 
4. Projekt z oblasti sociálnej pomoci a voľnočasových aktivít  s názvom Podpora zdravia 
seniorov predstavila Mária Bašová, predseda klubu Združenie kresťanských seniorov Slovenska 
– klub Púchov.  Spoločenstvo sa stretáva pravidelne raz do mesiaca a má  pre všetkých veľký 
význam, nakoľko väčšina členov žije osamotene. Chcú byť ohnivkom spojenia medzi 
generáciami.  Prostriedky z grantu by použili na financovanie dopravy s programom zameraným 
na   ozdravenie ducha. Celkové výdavky sú vo výške 1 800 eur, požadovaná podpora vo výške 
1 500 eur. 
 
5.  Projekt z oblasti kultúry  a životného prostredia s názvom EKO najkreatívnejší piknik v 
parku predkladala Mgr. Petra Pobežalová, predseda o. z. Podivný barón, Púchov. Uviedla, že ich 
o. z. sídli v Župnom dome v Púchove a organizuje viaceré kultúrno-spoločenské akcie v Púchove. 
Cieľom projektu je jeho významové prepojenie so 4. ročníkom úspešného projektu 
Najkreatívnejší piknik v parku, ktorý má na podujatie prilákať deti a mládež a predstaviť im 
zmysluplné trávenie voľného času počas letných prázdnin. Projekt rieši zabezpečenie 
premietania animovaného filmu s EKO témou, výrobu spoločenských hier, bábkové divadlo, 
produkciu a hudobný doprovod v celkových výdavkoch v sume  2 700 eur. Nárokovaná výška 
podpory je  1 650 eur. 
 
6. Ďalší projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Hravo a zdravo na detskom ihrisku 
predkladala Ing. Ivana Mikušcová, vedúca odd. dopravy a služieb mesta Púchov. Cieľom 
projektu je zrevitalizovanie detského ihriska, priestoru pre deti, kde môžu tráviť voľný čas 
s rovesníkmi, kamarátmi, ale aj rodičmi a starými rodičmi. Detské ihrisko sa stane centrom pre 
stretávanie sa obyvateľstva miestnej časti Nové Nosice. V rámci projektu majú záujem o nákup 
hracích prvkov, pracovných pomôcok a výsadby zelene v celkových výdavkoch vo výške  5 200 
eur a s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur. 
 
7. Projekt z oblasti kultúry s názvom Portál do minulosti predstavil Mgr. Peter Martinisko, 
prezident o. z. Historicko – Astronomická Spoločnosť, Ilava.  Od r. 2014 majú hrad Lednica 
v prenájme. V rámci aktivít dodávateľsky osadia portál a s pomocou dobrovoľníkov vyšpárujú 
okolité murivo, následne doplnia murivo okolo budúceho vstupu do paláca.  Cieľom projektu je 
zvýšiť záujem o historické pamiatky a sprístupniť verejnosti západný palác hradu Lednica.  
Z grantu TSK by financovali materiál – kameň, prepravné a murárske práce v celkových 
výdavkoch vo výške 2 600 eur, s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur. 
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8. Projekt z oblasti kultúry s názvom V novom po novom predstavil Ing. Martin Rosina, 
predseda o. z. Folklórne srdce Púchov. Cieľom projektu je rekonštrukcia archaických krojových 
súčastí z Púchovskej doliny a ich prezentácia novému divákovi. Súbor v roku 2021 oslávi 50 
rokov od svojho vzniku. Projekt rieši nákup krojových súčastí – 5 ks mužských košiel, 8 ks 
ženských záster, 8 ks rubáčov a 8 ks rukávcov v celkovej výške 1 745 eur, z toho nárokovaná 
podpora je vo výške 1 400 eur. 
 
9. Ďalší projekt z oblasti športu s názvom Bedminton – vráťme sa k športu predkladal Ing. 
Miloslav Čuntala, predseda o. z. Bedmintonový klub RACQUETS Púchov. Klub plánuje formou 
organizovania sérií bedmintonových akcií vrátiť deťom chuť športovať a umožniť im navrátiť sa 
k zdravému životnému štýlu a aktívnemu životu, ktorým žili pred pandémiou. Z prostriedkov 
projektu by chceli financovať tréningové pomôcky, propagáciu akcie, prenájom športovej haly 
na bedmintonové akcie a vecné ceny pre účastníkov akcie. Celkové výdavky projektu sú vo 
výške 3 600 eur, z toho nárokovaná výška podpory je  2 200 eur. 
 
10. Projekt z oblasti športu s názvom Futbalový turnaj predsedu TSK predstavil Mgr. Marek 
Šimáček, viceprezident o. z. FK Púchov mládež.  Mládežnícky futbalový turnaj O pohár predsedu 
TSK bude turnajom detí z miest a obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Turnaj má prispieť 
k znovunavráteniu detí k športu – futbalu. Z prostriedkov grantu majú záujem riešiť prenájom 
ihriska, materiálno-organizačné zabezpečenie turnaja, ceny pre účastníkov a pitný režim vo 
výške 2 200 eur, s celkovými výdavkami na projekt vo výške 4 000 eur. Pri realizácii projektu 
budú spolupracovať s partnermi: MŠK Púchov, s. r. o. a Sports and Training Centre s. r. o.. 
 
11. Zaujímavý projekt z oblasti sociálnej pomoci s názvom Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich 
príbuzným v domácom prostredí predstavila členom Rady pre PaKR Ing. Rožánková, referent 
OF za Občianske združenie S láskou k človeku, Púchov. Cieľom projektu je nákup zdravotných 
pomôcok z dôvodu výpožičky do domácností. Projektom chcú zabezpečiť 2 ks polohovacích 
postelí, 2 ks univerzálnych kresiel, 2 ks invalidných vozíkov, 4 ks mobilných chodítok a ostatných 
pomôcok. Celkové výdavky projektu sú vo výške 3 000 eur, požadovaná podpora je vo výške 
1 500 eur. 
 
12. Ďalším projektom z oblasti športu s názvom Podpora a rozvoj talentovanej mládeže 
predstavila členom Rady pre PaKR Ing. Rožánková, referent OF za Klub hokejbalu a florbalu, 
Púchov. Cieľom projektu je vytvoriť nové, atraktívnejšie podmienky pre rozvoj pohybových 
aktivít detí, spoločné trávenie voľného času, zbližovanie generácií formou hier a športových 
aktivít po korona pauze. Z prostriedkov grantu majú záujem nakúpiť klubové oblečenie 
a tréningové pomôcky. Celková výška projektu je 4 500 eur, požadovaná podpora kraja je vo 
výške 2 200 eur. 
 
13. Projekt z oblasti športu s názvom Pravidelný športový proces pre pohybovo slabšie deti 
predstavila členom Rady pre PaKR Ing. Rožánková, referent OF za Volejbalový oddiel 1970 
Púchov, o. z.. Cieľom projektu je umožniť pravidelne športovať aj menej talentovaným, 
pohybovo slabším deťom, ktoré majú záujem o pohybové aktivity, ale nedosahujú takú 
výkonnosť vo volejbale, aby mohli byť zaradení do športových súťaží.  Projekt je určený pre 
širokú verejnosť a deti 1. a 2. stupňa ZŠ.  Z projektu by financovali nákup športového náradia – 
lôpt, sietí, švihadiel a dresov vo výške 2 200 eur. Celkové výdavky projektu sú vo výške 13 500 
eur. 
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14. Ďalší projekt z oblasti kultúry s názvom Festival MINI Končiny 2021 predkladal Andrej 
Rafaj, predseda o. z. MŔTVA KOSŤ, Púchov. Cieľom projektu je organizácia hudobného festivalu, 
ktorý tento rok bude konať v mestskom parku v Púchove, kde je možné lepšie zabezpečiť 
ochranu zdravia návštevníkov a ich prípadnú reguláciu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. – 
31.7.2021. Dlhodobým zámerom festivalu je vytvorenie stabilného regionálneho podujatia ako 
alternatívy k veľkým hudobným festivalom, a to najmä atmosférou a dramaturgiou programu. 
Končiny sú jediný hudobný festival v regióne. Celkové výdavky projektu sú vo výške  8 220 eur, 
požadovaná podpora na honoráre a materiálno-technické zabezpečenie je vo výške 2 200 eur.    
 
Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Púchov: 
 
Č. projektu:   Projekty určené na hlasovanie:   Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
PU01.  Zachráňme Magdalénku      50 
PU02.   Polytechnická stavebnica modelu auta pre 
   automodelárske krúžky      50 
PU03.   Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom  
  prostredí                 50 
PU04.  Festival MINI Končiny 2021      49 
PU05.  Bedminton – vráťme sa k športu     49 
PU06.  Pravidelný športový proces pre pohybovo slabšie deti   49 
PU07.  Podpora a rozvoj talentovanej mládeže    49 
PU08.  Podpora zdravia seniorov      48 
PU09.  V novom – po novom       48 
PU10.  Futbalový turnaj predsedu TSK     48 
PU11.  EKO najkreatívnejší piknik v parku      48 
PU12.  Portál do minulosti       48 
PU13.  Hravo a zdravo na detskom ihrisku     47 
PU14.  Dostaňme deti a mládež od počítača    47   
 
           
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 Púchov 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. Henek a p. Hvizdák poďakovali všetkým zainteresovaným za úsilie, za prácu, ktorú 
vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres Púchov 
ohodnotili projekty na základe splnených kritérii v zmysle VZN. Následne posunuli všetky 
predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
  
V Trenčíne 29. 04. 2021 
Zapísala: Ing. M. Rožánková          
          
     


