
Vážení obyvatelia Prievidze,
z nasledujúceho zoznamu občianskych projektov prosím označte 3 – 5, ktoré považujete za dôležité 
či zaujímavé, a chcete, aby boli podporené z Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2019. Podrobné 
projektové dokumentácie jednotlivých návrhov si môžete pozrieť na oficiálnej stránke mesta Prievidza 
www.prievidza.sk/pr/ v časti Participatívny rozpočet.

Vyplňte, ak máte záujem o zaslanie výsledkov, resp. o informácie o ďalšom 
ročníku participatívneho rozpočtu.

Hlasovací lístok
MENO, PRIEZVISKO, TITUL:

VEK: ULICA:

E-MAILOVÁ ADRESA (NEPOVINNÉ):

Pokyny k hlasovaniu
Vyplnený hlasovací lístok môžete odovzdať na jednom z uvedených zberných miest, kde sa nachádzajú 
hlasovacie urny, odoslať poštou na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, Prievidza 971 01, prípadne 
naskenovaný (odfotený) e-mailom na participacia@prievidza.sk.
Hlasovanie bude prebiehať v dňoch 15. októbra až 15. novembra 2019. Do každej domácnosti distribuuje-
me jeden hlasovací lístok. Pokiaľ v domácnosti žije viac osôb, môžu ľudia ďalšie hlasovacie lístky stiahnuť 
elektronicky na http://www.prievidza.sk/pr alebo vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Prievidzi.
Otváracie hodiny zberných miest pre odovzdanie hlasovacieho lístka:
1. Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, pondelok – piatok 7.00 – 15.30
2. Centrum voľného času Spektrum, Ul. K. Novackého 14, pondelok – nedeľa 8.00 – 20.00
3. KaSS Prievidza, Ul. F Madvu 11, pondelok – piatok 7.00 – 18.00

Aby človek nebol sám
Predstavujeme mobilný hospic ako službu, 

ktorú majú dnes možnosť využiť pacienti a ich 
rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. 
V snahe zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu 
Sv. Lujzy, využijeme finančné prostriedky na 
poskytovanie pomoci pacientom s onkologickým 
ochorením.

Anjel pomoci starším – mladší 
i starší sa potrebujeme navzájom
Chceme docieliť dôstojné prežívanie je-

sene života seniorov. Vytvoríme podmienky na 
ochranu proti zlému zaobchádzaniu seniorov. 
Rovnako sa v tejto oblasti zameriame na vzde-
lávanie a prevenciu. Do našich aktivít zapojíme 
mladých ľudí.

CD-platňa detskej skupiny Music 
Centrum

Nahráme CD detskej skupiny Music Centrum. Na 
CD-platni budú hudobné podklady k piesňam, ktoré 
môžu pedagógovia využiť na zvýšenie kvality a atrak-
tivity výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a CVČ. 
Súčasťou CD bude aj spevník s notovým zápisom. 
Ku každej piesni budeme nahrávať aj videoklip.

Príroda v meste Prievidza
Nadviažeme na úspešné projekty Včely 

v meste Prievidza a Vtáky v meste. V tomto 
roku sa zameriame na ježkov a stromy. Chceme 
podporiť záujem verejnosti o prírodu v meste 
a poukázať na prirodzenosť spolunažívania člo-
veka s prírodou v okolí mesta.



Vyplnením anketového lístka súhlasíte so spracovaním a archivovaním Vašich osobných údajov na účely 
vyhodnotenia ankety. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu inému príjemcovi ani tretej strane. 
Taktiež nebudú poskytnuté mimo Slovensko. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom: info@
prievidza.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred 
jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže získať viac informácií o svojich právach: www.prievidza.sk v sekcii 
ochrana osobných údajov.

Obnova beach ihriska
Opravíme a  zmodernizujeme beach ihrisko  
v areáli ZŠ na Ulici P. J. Šafárika. Prednostne 
zakúpime siete, čiary a doplníme piesok.

Ulice v obrazoch II.
Skrášlime a oživíme verejný priestor pros-

tredníctvom nástennej maľby s tematikou starej 
Prievidze. Maľba bude na štítovej stene bytového 
domu na sídlisku Zapotôčky na Ulici I. Krasku.

Vzdelávacie workshopy o online 
podnikanie v Prievidzi
Chceme posilniť komunitné vzdelávanie 

a priniesť verejnosti inovatívne témy zo sveta 
online biznisu v mesačnej periodicite. Tieto 
aktivity sú zamerané na vzbudenie záujmu ve-
rejnosti o vzdelávanie sa v oblastiach online 
podnikania a marketingu.

Priestor pre vaše nápady

ŽURškola
Deti a mládež vo veku 10-18 rokov vtiahne-

me do televízneho prostredia. Vzbudíme v nich 
záujem o televíznu tvorbu. Počas jedného roka 
deti zvládnu základy televíznej žurnalistiky, počí-
najúc redakčnou prípravou, technikou snímania 
a základmi strihu. ŽURškola nebude žiadna suchá 
teória. Po zvládnutí základov, budú mladí „žur-
nalisti“ s pomocou lektorov vyhľadávať a spra-
covávať témy od námetu až po hotovú reportáž.

Horná Nitra – región našich detí
Chceme vydať publikáciu o historických 

a súčasných kultúrnych zaujímavostiach nášho 
regiónu, ktorá bude určená pre žiakov I. stupňa 
základných škôl.

Ľudia parku – park ľudom
Mestský park v Prievidzi je lokalita, ktorá 

sa dlhodobo teší pozornosti širokej verejnosti, 
ako aj členov občianskeho združenia Mladý 
ochranár prírody z Prievidze. Zrevitalizujeme 
jazierko, vybudujeme vhodný hniezdny biotop 
pre vodné vtáctvo. V spolupráci s inými organizá-
ciami chceme pripraviť edukačné a voľnočasové 
aktivity pre deti a mládež.


