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

 Participatívny – komunitný rozpočet v platnom znení za okres Považská Bystrica  
 
 
Dátum konania:  05.05.2021 o 08.30 hod. – 11,00 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 zaväzného 
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. Horolezecký klub Manín predložil tento rok v rámci PaKR dva projekty. Prvý projekt je 
z oblasti voľnočasové aktivity, šport s názvom Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí, 
prezentoval ho Ing. Juraj Majtán, predseda občianskeho združenia. V rámci projektu budú 
vymenené istiace body v lezeckých oblastiach Trenčianskeho kraja. Techonologický postup pri 
výmene istení bude v súlade s odporúčaniami Metodicko – bezpečnostnej komisie Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti lezeckých oblastí. Grant 
by použili na zakúpenie istení a injektážnej epoxidovej malty. Celkové výdavky projektu sú vo 
výške 2 342 eur, z toho požadovaná podpora je vo výške 2 200 eur. 
 
2. Druhý projekt Horolezeckého klubu Manín je tiež z  oblasti voľnočasové aktivity, šport 
s názvom Preteky v športovom lezení dospelých a mládeže. Jedná sa o preteky v lezení, ktoré 
sú súčasťou Slovenského pohára. Cieľom projektu je spájať rôzne vekové skupiny športovcov 
v spoločnej súťaži. Z poskytnutého grantu by si zakúpili súťažné chyty v celkovej výške 5 100 
eur, s požadovanou podporou 2 200 eur.  
 
3. Obec Papradno predložila dva projekty v rámci PaKR. Prvý projekt z oblasti životné prostredie 
predkladala Ing. Zuzana Burdejová s názvom Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade. 
Týmto projektom by chcela  obec v revitalizovanej centrálnej zóne pred úradom vysadiť jarné 
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cibuľoviny. Miesto je počas jarného obdobia takmer nevyužité, nakoľko mrazy znemožňujú 
vysádzanie letničiek. Cieľom projektu je zatraktívnenie verejného priestranstva a vytvorenie 
vhodných podmienok pre hmyz, najmä včely. Z poskytnutej dotácie by zaplatili nákup jarných 
cibuľovín v celkovej výške  2 196,12 eur, čo je aj požadovaná výška podpory. 
Ing. Mazánová – informovala predkladateľku projektu vzhľadom na charakter predloženého 
projektu o  možnosti požiadať o dotáciu z grantového systému TSK „ Zelené oči“. 
Ing. Zuzana Burdejová poďakovala za radu a uviedla, že nevedeli o takejto možnosti podania, čo 
v budúcnosti určite využijú. 
  
4. Druhý projekt obce Papradno z oblasti zdravotníctvo s názvom Veselá a bezpečná čakáreň  
prezentoval starosta obce Ing. Roman Španihel. Uviedol, že v roku 2020 ukončila svoju 40- 
ročnú činnosť ambulancia detskej lekárky. Ambulanciu prevzala Nemocnica s poliklinikou 
v Považskej Bystrici. Vybavenie čakárne sa takmer nezmenilo. Vďaka projektu by sa celá čakáreň 
vymaľovala, vymenila by sa pôvodná podlaha, prebaľovacie pulty, lavice a vytvoril by sa malý 
detský kútik. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti čakárne a zatraktívnenie celého priestoru.  
Z poskytnutej dotácie by zakúpili prebaľovací pult, plastové lavice, detský molitanový nábytok 
a dekoračný prvok na stenu, v celkovej výške 2 680,63 eur  s požadovanou  podporou 2 200 eur.   
 
5. Projekt z oblasti voľnočasové aktivity s názvom Fotoškola predložil Juraj Lukáč za občianske 
združenie Play On. Vo svojej prezentácií uviedol, že príchodom internetu a digitálnej fotografie 
sa enormne zvýšila popularita fotografie. Vo fotoškole preferujú individuálny prístup lektora ku 
každému účastníkovi. Lektor tak v krátkom čase zistí vyspelosť jednotlivca, čomu prispôsobí 
výučbu. Prostredníctvom fotografií zhotovených vo fotoškole chcú prezentovať krásy Považskej 
Bystrice a okolia. Cieľom projektu je, aby sa účastník za pár hodín naučil to, čo by sám zisťoval 
celé mesiace. Poskytnutý grant by použili na nákup materiálneho vybavenia, zhotovenie 
plagátov na zapožičanie licencie na grafický software, prenájom stojanov v celkovej výške 3 300 
eur,  s požadovanou podporou 2 200 eur. 
 
6. Šiesty projekt za oblasť kultúra s názvom 13. Horomil Fest - festival hôr a cestovania  
občianskeho združenia HOROMIL – klub cestovateľov a dobrodruhov prezentoval predseda 
Mgr. Martin Holeš. Uviedol, že je to v poradí 13. ročník festivalu v Považskej Bystrici, ktorý má 
prezentačno filmový charakter. Je zameraný na prezentáciu slovenskej tvorby v oblasti 
cestovania, jaskyniarstva a vysokých hôr. V minulých rokoch boli účastníkmi mnohí významní 
slovenskí dokumentaristi, napr. Pavol Barabáš, Peter Hámor a iní. Cieľom projektu je motivovať 
ľudí k aktívnemu životnému štýlu, cestovaniu a ochrane prírody. Grant by použili na nákup 
notebooku, správu, údržbu a redizajn festivalovej stránky v  celkovej výške 8 000 eur, 
s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur.  
 
7. Mesto Považská Bystrica predložilo tento rok dva projekty. Prvý projekt je z oblasti 
voľnočasové aktivity s názvom Vianočné tvorivé workshopy pre seniorov  predkladala Mgr. 
Michaela Haladejová. V meste Považská Bystrica žijú veľmi aktívni seniori. Patria medzi 
pravidelných účastníkov rôznych športových a kultúrnych podujatí. V tomto roku chce pre nich 
mesto zorganizovať workshopy zamerané na vianočnú tematiku s účasťou odborného lektora. 
Cieľom projektu je podporiť seniorov v zmysluplnom trávení voľného času a aktívneho 
prežívania staroby, aby sa necítili nepotrební. Z grantu by zabezpečili nákup materiálu na 
aranžovanie a realizáciu workshopov. Celkové výdavky  projektu sú  vo výške 2 000 eur, čo je 
i požadovaná výška podpory. 
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8. Druhý projekt mesta Považská Bystrica je tiež z oblasti voľnočasových aktivít s názvom 
Rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí v mestskej časti Milochov. Cieľom projektu je 
podpora jemnej a hrubej motoriky u detí, ktorá prispieva k zmierneniu vnútorného napätia 
a rozvoju fyzickej kondície. Zámerom  projektu je prostredníctvom doplnenia nových hracích 
prvkov rozvíjať zdravý životný štýl. Grant by použili na nákup drevenej kladiny, pružinovej 
hojdačky – štvorlístok a kresliacej tabule. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 299,20 eur, 
požadovaná podpora vo výške 2 200 eur.   
Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. – informoval, že sa nebude zúčastňovať hodnotenia 
projektov za mesto Považská Bystrica z dôvodu konfliktu záujmov.      
 
9. Obec Domaniža predložila projekt s názvom Orientačný a informačný systém v obci 
Domaniža – I. etapa z oblasti životné prostredie. Projekt predstavil František Matušík, starosta 
obce. Zámerom projektu je realizácia I. etapy informačného systému v obci, ktorý zjednoduší 
orientáciu návštevníkom obce. Cieľom projektu je sprístupniť  atraktívne a dôležité miesta obce 
a zabezpečiť udržateľný rozvoj územia. Projektom chcú zabezpečiť nákup päť kusov rozcestníka 
s príslušenstvom. Celkové výdavky projektu sú vo výške 3 029 eur, požadovaná podpora vo 
výške 2 200 eur. 
František Matušík – informoval, že sa nebude zúčastňovať hodnotenia tohto projektu z dôvodu 
konfliktu záujmov. 
 
10. Projekt z oblasti kultúra s názvom CD Moštenskí pajtáši a hostia prezentoval predseda 
občianskeho združenia Moštenskí pajtáši Ing. Martin Lieskovský. Zámerom projektu je 
vytvorenie CD nosiča, na ktorom odprezentujú svoju hru amatérski hráči na heligónku 
z Trenčianskeho kraja a okolia. Amatérski hráči nemajú finančné prostriedky na vlastný zvukový 
nosič, radi by zachovali svoju hru pre budúce generácie. Cieľom projektu  je zachovať hudobnú 
prezentáciu amatérskych hráčov, ich hudobného štýlu, ako aj typických piesní z regiónu odkiaľ 
hráči pochádzajú. Dotáciu by použili na nahratie jednej zvukovej stopy v štúdiu s odhadovaným 
počtom skladieb cca 20. Celkové výdavky projektu sú vo výške 4 500 eur, požadovaná podpora 
vo výške 2 200 eur. 
 
11.  Občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií Horného Považia predložilo projekt 
s názvom Seniori rezko hrajú. Projekt prezentoval Mgr. Miloš  Šcotka. Krátko informoval, že ich 
občianske združenie za zachovanie ľudových tradícií združuje FS Považan, FS Seniorpovažan, 
a DFS Mladosť z Považskej Bystrice.  K najvýznamnejším predstaveniam FS Seniorpovažan patrí 
program „Amerikáni“, ktorý bol uvedený v roku 2019. Niektorí členovia Seniorpovažanu sa 
zúčastnili spolu s FS Považan šou ZEM SPIEVA, kde sa stali absolútnymi víťazmi. Zámerom 
projektu je zakúpenie chýbajúceho nástroja – kontrabas, nových huslových sláčikov 
a strunových sád pre FS Seniorpovažan.  Cieľom projektu je doplnením materiálneho vybavenia 
prispieť ku skvalitneniu hudobného prednesu. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 150 eur, 
čo je  aj výška požadovanej podpory.    
 
12.  Projekt z oblasti voľnočasové aktivity s názvom Zelená prírode a športu občianskeho 
združenia Spolu máme zelenú prezentovala Mgr. Zuzana Haladejová, predseda združenia. 
Uviedla, že  projekt bude pozostávať z dvoch hlavných aktivít, ktoré sa uskutočnia počas soboty 
v mesiaci august. V rámci environmentálnej akcie spolu s dobrovoľníkmi všetkých vekových 
kategórií vyčistia Manínsku tiesňavu, dolinu Manínskeho potoka od obce Záskalie po MČ 
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Považská Teplá. Popoludní zrealizujú na lúke viaceré športové podujatia pre rodiny s deťmi, 
ktoré zakončia odbornou prednáškou Klubu slovenských turistov Manín. Pre návštevníkov bude 
pripravená opekačka. Cieľom projektu je upevniť vzťah ľudí k aktívnemu tráveniu voľného 
času,  k športu vo voľnej prírode a  ochrane životného prostredia. Poskytnutú dotáciu by použili 
na nákup športových potrieb, rukavíc, vriec, pršipláštov, gumákov, ekologického jednorazového 
riadu a občerstvenia. Celkové výdavky projektu sú vo výške 2 113,60 eur, čo je aj výška 
požadovanej podpory. 
 
13. Projekt z oblasti športu s názvom Basketbalový turnaj Junior PB CUP 2021 predstavil 
zástupca z občianskeho združenia Považskobystrický basketbal, Peter Roman.  PB CUP 2021 je 
basketbalový turnaj kategórie Juniorov. Turnaja sa zúčastní šesť družstiev. Cieľom projektu je 
propagácia basketbalového športu a návrat mládeže na športoviská. Poskytnutú dotáciu by 
použili na prenájom telocvične, diplomy a ocenenia pre najlepších účastníkov či občerstvenie. 
Celkové výdavky projektu sú vo výške  1 310 eur, z toho požadovaná podpora vo výške 800 eur. 
 
14.  Posledný projekt za okres  Považská Bystrica s názvom Festival spoločenských hier – Mám 
pod klobúkom  občianskeho združenia Mosika predstavil v zastúpení Miloš Sapák. Je to festival 
spoločenských hier, ktorý je rozdelený na dve logické časti, ktoré sa môžu navzájom časovo 
prekrývať: voľné hranie a turnaje spoločenských hier. Hrania sa môže zúčastniť ktokoľvek. 
Pravidlá hry budú účastníkom vysvetlené príslušným koordinátorom pred začatím hier. Cieľom 
projektu je prostredníctvom spoločenských hier rozvíjať logické myslenie detí a mládeže, 
rodičom poskytnúť možnosť, ako tráviť voľný čas spolu s deťmi v kruhu rodiny a priateľov, 
nielen pri počítači. Z poskytnutej dotácie by zakúpili spoločenské hry, zaplatili prenájom 
priestorov, propagačného materiálu a náklady spojené s propagáciou akcie. Celkové výdavky 
projektu sú vo výške 2 200 eur, čo je aj požadovaná výška podpory.  
 
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 Považská Bystrica 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.  
 
Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny – komunitný rozpočet za okres Považská 
Bystrica: 
 
Číslo projektu:    Projekty určené na hlasovanie:          Hodnotenie podľa kritérií (v bodoch): 
PB01. Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí  50 

PB02. Preteky v športovom lezení dospelých a mládeže  50 

PB03. Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade 50 

PB04. Veselá a bezpečná čakáreň  50 

PB05. Fotoškola                     50 

PB06. 13. Horomil Fest – festival hôr a cetovania  50 

PB07. Vianočné tvorivé workshopy pre seniorov 50 

PB08. Rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí 
v mestskej časti Milochov                                                                                       

50 

PB09. Orientačný a informačný systém v obci Domaniža – 
I. etapa 

50 
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PB10. CD Moštenskí pajtáši a hostia  50 

PB11. Seniori rezko hrajú   50 

PB12. Zelená prírode a športu  50 

PB13. Basketbalový turnaj Juniorov PB CUP 2021  50 

PB14. Festival spoločenských hier -  Mám pod klobúkom 50 

 

 
 
V Trenčíne 05.05.2021 
Zapísala: Bc. Mária Moštenanová 


