
 
 

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

 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Trenčín 
 

Dátum konania:   05.05.2021  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 
 
 
1.  Prvým navrhovateľom projektu bolo občianske združenie Silnejší slabším, Trenčín 
s projektom z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Hudba a tanec spája – festival. Predseda 
o. z. Emília Šprtlová krátko predstavila činnosť združenia. Projektom majú záujem prepojiť rôzne 
cieľové skupiny v komunite od detí až po seniorov. Hlavnou myšlienkou festivalu bude 
prevencia detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi. Zámerom projektu je, aby sa deti 
a mládež z bežných škôl, rodín a komunít stretli s klientami DSS Adamovské Kochanovce, 
s deťmi z Detského domova Adamovské Kochanovce, so seniormi zo speváckej skupiny 
Studienka a vytvorili hudobný festival pre širokú verejnosť. Celkové výdavky projektu, ako aj 
požadovaná podpora je vo výške 2 200 eur. Tieto prostriedky by využili prevažne na materiálno-
technické zabezpečenie festivalu a drobné ceny pre účastníkov. 
 
2. Druhý odprezentovaný projekt  je projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom 
Študentský deň o. z. Centrum pre rodinu Trenčín. Projekt predstavil Mgr. Gabriel Chromiak, 
predseda združenia. Uviedol, že cieľom projektu je motivovať mladých ľudí k osobnej 
a spoločenskej zodpovednosti v životných, predovšetkým vzťahových situáciách. Tiež 
k zodpovednosti za veci a udalosti, s ktorými sa stretávajú a budú stretávať v budúcnosti. 
Aktivity projektu pozostávajú z premietnutia dokumentárneho filmu Tlakový hrniec s následnou 
diskusiou s režisérkou filmu a manželským párom, ktorý vystupuje vo filme. V dnešnej dobe sú 
ľudia poznačení virtuálnymi vzťahmi a neschopnosťou budovať prirodzené medziľudské vzťahy. 
Účasť je bezplatná. Motiváciou pre mládež majú byť aj spoločenské hry s cieľom rozvíjania 
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tímového ducha a súťaživosti študentov. Na projekte sa budú spolupodieľať aj študenti 
Piaristického gymnázia J. Braneckého Trenčín. Z prostriedkov grantu  majú záujem financovať 
kúpu šachového stolíka, spoločenských hier a občerstvenia pre zúčastnených s podporou vo 
výške 1 950 eur. Celkové výdavky projektu predstavujú 2 070 eur. 
 
3. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít a športu s názvom Perúnova výzva predkladalo o. z. 
Robíme to pre deti, Trenčianske Stankovce. O. z. je zamerané na organizovanie športových 
podujatí pre deti a rodičov, informoval Radovan Ziegler, predseda o. z.. Tento rok plánujú 
uskutočniť detský prekážkový beh. Po detskom behu si ho vyskúšajú aj rodičia. Okrem športu je 
pripravený aj bohatý sprievodný program. Akcia sa uskutoční v multifunkčnom športovom 
areáli Svinná. Celkové výdavky projektu súvisiach s materiálno-technickým zabezpečením 
a cenami pre všetkých účastníkov sú vo výške 2 917 eur, nárokovaná výška podpory je 2 158 
eur.    
 
4. Projekt z oblasti kultúry s názvom Kubranské poklady predkladala Mgr. Zdenka Vandžurová, 
riaditeľka o. z. Folklórny súbor ÚSMEV. Uviedla, že FS ÚSMEV je novovzniknutý súbor strednej 
generácie vo veku od 35 až do 60 rokov. Cieľom projektu je rozvoj, podpora a zachovanie 
ľudových tradícií pre ďalšie generácie. Projekt rieši nákup krojových súčastí – olejok, turečákov, 
ženských šatiek, mužských klobúkov,  kubranskej party a 10 ks kroja z oblasti Myjava  v celkovej 
výške 2 200 eur, čo predstavuje aj nárokovanú výšku podpory. Ing. Maláň sa informoval, či 
spolupracujú aj s ostatnými súbormi v Kubre. Mgr. Vandžurová – áno, spolupracujú s FS 
Kubranček, ako aj s ďalšími súbormi v Kubre a v Trenčíne. 
 
5. Projekt z oblasti športu s názvom Trenčianska bežecká liga predstavil Ing. Ladislav Matejka, 
poslanec Z TSK a člen Rady pre PaKR za Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín. Zámerom projektu je 
podpora zdravého pohybu, ale i poznávanie zaujímavých lokalít v okrese Trenčín. Toto športové 
podujatie sa organizuje každoročne od roku 2015. Bežecká liga sa skladá z 9 bežeckých kôl pre 
rôzne vekové kategórie: muži, ženy, deti. Projekt rieši dopravné náklady, propagáciu a reklamu, 
materiálne náklady, stravné v celkovej výške výdavkov 6 770 eur. Z podpory kraja v sume 2 200 
eur by financovali propagáciu a materiálne náklady podujatia. Ing. Matejka v závere uviedol, že 
sa nezúčastní hodnotenia tohto projektu z dôvodu konfliktu záujmov. 
 
6.  Ďalším navrhovateľom projektu z oblasti kultúry  bolo o. z. Klub seniorov Horná Súča 
s projektom Krásne hlasy v novom šate. Projekt odprezentovala Júlia Mičáková – Bilčíková, 
predseda o. z.. Informovala, že v súčasnosti má súbor 20 členov – 16 žien a 4 mužov pod 
vedením umeleckého vedúceho p. Jozefa Čapáka. Cieľom projektu je zmodernizovanie 
a zatraktívnenie vystúpení speváckeho súboru Klub seniorov Horná Súča a zachovávanie tradícii 
v obci.  Projekt rieši nákup ošatenia, stojanov na noty a ozembuchu v celkovej výške 1 684 eur. 
 
7.  Projekt z oblasti kultúry s názvom Obnova Pamätníka 1.  sv. vojny predkladala Mgr. 
Michaela Fedorová, predseda o. z. Rodinné centrum Ovečka, Trenčianske Teplice. Na úvod 
krátko predstavila o. z. a ich činnosť. Mgr. Silvia Havelková, člen o. z. uviedla, že cieľom projektu 
je revitalizácia Pamätníka 1. sv. vojny. Pamätník bol vytvorený akad. sochárom Jozefom 
Pospíšilom v roku 1926. Pamätník je vplyvom počasia znečistený, na podstavci sú praskliny 
a jeho okolie tiež nie je udržiavané. S reštaurovaním pamätníka oslovili p. Mgr. Art. Martina 
Šumaja z Trenčína. Po zreštaurovaní pamätníka by vyčistili, upravili a zveladili aj okolie 
pamätníka kvitnúcimi krovinami a následne sa o ne starali. Na skrášlovaní by participovali 
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okrem detí a rodičov aj členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Z prostriedkov grantu by zabezpečili reštaurátorské práce v sume 1 370 eur, z vlastných zdrojov 
v sume 370 eur by zabezpečili nákup vhodného substrátu a trvaliek a ich výsadbu v okolí 
pamätníka. 
 
8. Ďalším projektom z oblasti voľnočasových aktivít je projekt s názvom Chceme byť múdri 
a chceme sa hrať, ktorý predkladala Mgr. Andrea Gézeová, vychovávateľka za Trenčiansku 
univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Cieľom projektu je vybudovanie náučno-oddychovej 
zóny v areáli univerzity pre deti navštevujúce Univerzitný detský kútik. Jedná sa o úpravu 
vonkajšieho priestoru v areáli univerzitnej budovy C, ktorý navštevujú deti zamestnancov, 
študentov a sympatizantov univerzity. Prostriedkami z grantu majú záujem financovať trvalky, 
bylinky, letničky, substrát, kvetináče a ďalší materiál v celkovej výške 2 199 eur. Z vlastných 
zdrojov by si zabezpečili dekoračný materiál a pracovné náradie vo výške 136 eur. 
Ing. Mazánová – v prípade, že by aj iné deti chceli navštevovať univerzitný detský kútik, bude im 
to umožnené? Mgr. Gézeová – samozrejme, vstup je pre všetky deti, ktorých rodičia majú 
o navštevovanie kútika záujem.  
 
9. Projekt z oblasti voľnočasových aktivít s názvom Myjavské kroje predkladal Ľubor Cmarko, 
vedúci súboru Čákovec, Trenčín. Uviedol, že FS rozširuje rady svojich členov, skvalitňuje svoj 
program, a nakoľko majú záujem rozšíriť svoj program o myjavský repertoár, majú záujem 
prostredníctvom grantu PaKR o zakúpenie 8 myjavských krojov v celkovej výške 2 200 eur, čo je 
aj výška nárokovanej podpory.  
Ing. Maláň vyzdvihol prácu súborov, ktoré predkladali projekty, uviedol, že sa zúčastnil na 
podujatí „Dni kroja“, kde sa odprezentovali viaceré FS z okolia, nechýbal ani FS Čákovec, 
Trenčín. 
 
10. Projekt z oblasti sociálnej pomoci a sociálych služieb s názvom Nie ste sami predstavil 
Ľubomír Šarkózy, zástupca riaditeľky Hospicu Milosrdných sestier, Trenčín, o. z.. Cieľom 
projektu je propagácia služby nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu zväčša 
onkologického ochorenia, zomierajúcim formou domáckej hospicovej starostlivosti a kúpa 
zdravotníckych prístrojov určených na zapožičiavanie pre rodiny pacientov mobilného hospicu. 
Hospic Milosrdných sestier, Trenčín začal svoju činnosť v roku 2015, ako mobilný hospic funguje 
od 6/2020. Práve v tomto sa snažia podať rodinám pomocnú ruku, aby v takejto situácii neboli 
sami.  Prostriedky grantu by použili na propagáciu mobilného hospicu a kúpu zdravotníckych 
prístrojov v celkovej výške 2 200 eur. 
Ing. Maláň hodnotil tento projekt ako jeden z najlepších projektov PaKR TSK 2021 za okres 
Trenčín  a určite tento projekt podporí v bodovaní. 
 
11.  Posledný odprezentovaný projekt bol z oblasti životného prostredia s názvom Náučný aj 
oddychový park Jozefa Lacu v Nemšovej – Luborči,  ktoré predstavil Mgr. Bernard Brisuda, 
predseda OZ Hravé Hlavy, Nemšová. Cieľom projektu je vytvorenie a zveľadenie parku – miesta 
pre učenie aj oddych. Projekt sa snaží mať na zreteli ako estetiku, tak aj rovnováhu 
spoločenského a enviromentálneho úžitku. Projekt rieši nákup menoviek s QR kódom 
k rastúcim drevinám, vytvorenie oddychových lavičiek, osadenie parkovej infotabule, 
vybudovanie chodníkov, osadenie húpacích sietí v celkovej výške 2 200 eur, čo zároveň 
predstavuje aj výšku požadovanej podpory.  
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Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Trenčín: 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:   Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
TN01.   Nie ste sami       50 
TN02.   Študentský deň      50 
TN03.   Hudba a tanec spája - festival    50 
TN04.   Obnova Pamätníka 1. sv. vojny     50 
TN05.   Trenčianska bežecká liga     49 
TN06.   Náučný aj oddychový park Jozefa Lacu   49 
TN07.   Perúnova výzva      49 
TN08.   Kubranské poklady      48 
TN09.   Myjavské kroje      48  
TN10.   Krásne hlasy v novom šate     48   
TN11.   Chceme byť múdri a chceme sa hrať    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 Trenčín 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. Maláň, Ing. Matejka a Ing. Mičega poďakovali všetkým zainteresovaným za úsilie, za prácu, 
ktorú vynakladajú v rámci svojich komunít a organizácií. Členovia Rady pre PaKR za okres 
Trenčín ohodnotili projekty na základe splnených kritérii v zmysle VZN. Následne posunuli 
všetky predložené projekty na verejné SMS hlasovanie. 
  
 
V Trenčíne  05.05.2021 
Zapísala: Ing. M. Rožánková          
          
     


