
           Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN mesta Prievidza č. 8/2019 k predloženým žiadostiam za rok 2020 

                                                               Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi 

                         Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE  

 KULTÚRA 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ  dňa 

 1. ZO Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých č. 1, Prievidza 

  1 500,00     300,00 

          

Činnosť speváckeho súboru „Radosť“ – 20. výročie založenia súboru 09.01.2020 

 2. ARS PRO FEMINA, OZ Prievidza   1 500,00   1 500,00 Cyklus tvorivých dielní „Tvorivý ateliét SENIORART III.           09.01.2020 

 3. Regionálne kultúrne centrum PD   1 000,00    1 000,00 Výstavy prievidzských výtvarníkov v Galérii RegionArt  - prezentácia 

diel profesionálnych i amatérskych umelcov      

09.01.2020 

 4. Spokojnosť – centrum sociálnych 

služieb, n.o. Prievidza 

     491,00      491,00 Projekt „Spoznaj históriu a korene svojho národa“ - podpora vzdelania 

marginalizovanej skupiny detí a mládeže                 

09.01.2020 

 5. Regionálne kultúrne centrum PD      300,00      300,00 Slávnostný večer KULTÚRA 2019 spojený s odmeňovaním najúspeš.  

a jubilujúcich kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúry v regióne 

hornej Nitry (zaobstaranie ocenení)                                                                                              

09.01.2020 

 6. OZ FanNecpaly   1 500,00   1 500,00 Celoroč. činnosť v obl. kultúry- spoločenské, športové zábavné akcie 

obyvateľov mesta ako Fašiangy, ŠuFut, MDD, Zatvár. prázdnin, Deň 

dobrých susedov, Príchod Mikuláša    

09.01.2020 

 7. Art kino Baník     3 000,00     3000,00 Výstavná činnosť Art galérie v kine Baník počas roku 2020 (honoráre 

kurátorom výstav, účinkujúcim v programoch vernisáží, príprava 

pozvánok, plagátov, katalógov k výstavám, materiál na realizáciu 

výstav, dovoz a odvoz exponátov)        

09.01.2020 



 8. Berkat Slovensko, o.z. Sebedražie       950,00      950,00 

 

13. ročník region. festivalu  „Jeden svet v Prievidzi“ – aktuálne dianie 

„STRATENÍ V SÚČASNOSTI (materiálne zabezpečenie festivalu, náklady 

spojené s ubytovaním hostí, cestovné náklady, poplatky za vysielacie 

práva, reklama)            

09.01.2020 

 9. Regionálne kultúrne centrum PD       300,00      300,00 

           

Metodický a repertoárový materiál – občianska obradnosť,  školiteľský 

cyklus, výmena skúseností s členmi ZPOZ z iného regiónu Slovenska 

alebo Čiech (honoráre lektorovi školenia, náklady na dopravu na 

výmenu skúseností) 

09.01.2020 

10. Vatel, s. r. o    3 300,00      500,00 

           

18. ročník hudob. festivalu LETNÁ PAUZA na Nám. slobody (honoráre 

účinkujúcim, ubytovanie, doprava, ozvučenie, osvetlenie) 

12.3.2020 

11. Divadelná spoločnosť, Prievidza    1 500,00    1200,00 

  

Rozpr. predstavenie „Kráľov príbeh“ (nákup, výroba, šitie kostýmov, 

výroba a nákup rekvizít, grafic. návrh a realizácia...)  

12.3.2020 

12. Miestny odbor Matice slovenskej, 

Prievidza 

1 500,00 300,00 

 

100. výr. založ. Matice slovenskej v PD – slávn. večer (občerstvenie pre 

účinkuj. a účastníkov večera, honoráre a dopr. náklady pre 

účinkujúcich prednášajúcich v rámci semináru, prenájom priestorov, 

grafická príprava, tvorba, tlač bulletinov, edukač. záložiek, propagácia 

– letáky, plagáty, pozvánky, príprava a tvorba videodokumentu. 

12.3.2020 

13. Miestny odbor Matice slovenskej, 

Prievidza 

 1 000,00 200,00      

 

Fotografická súťaž „HORNÁ NITRA MOJIMI OČAMI“ – X. ročník 

(propagácia a publicita, tlačová príprava a tlač fotografií, materiál, 

honoráre pre účinkujúcich, strava a občerstvenie pre účinkujúcich 

a pozvaných hostí)  

12.3.2020 

14. 

 

OZ Spevácky zbor Úsmev, 

Prievidza 

2 000,00 1500,00 

 

Účasť na Medzinár. súťaži spev. zborov – Grieg international choir 

festival 2020 v Bergene – Nórsko a prezentácia zboru na koncertoch 

pre  verejnosť a na ambasáde SR v Oslo 

12.3.2020 

 

 

 

 



CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie(v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Rímskokatol. cirkev Farnosť 

Prievidza - mesto 

 500,00      500,00  Reštaurovanie obrazu Korunovania Panny Márie – Kostol na cintoríne 

v PD - UPF - 12337/1                                                                    

09.01.2020 

2. Rehoľa piaristov na Slovensku, 

Nitra 

   1 000,00      500,0 Kompl. obnova Piarist. kostola Najsvät. Trojice a Nanebovzdanie 

Panny Márie, Nám. piaristov   v PD – časť Dokončenie reštaurovania 

fasád. soch. výzdoby (spolufinancovanie projektu Min.kultúry SR)                                                         

09.01.2020 

PRIEVIDZSKÉ FESTIVALY – samostatne v rozpočte 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Art kino Baník 

 

      6 000,00       1200,00 

 

 

Dvojdňový festival „Stre3t PD“ (honor. účinkujúcim, technic. zabezp. – 

zvuk, svetlo; materiálové náklady na výtvarné pomôcky a iné pomôcky 

potrebné na zabezpeč. chodu festivalu, tlač a propagácia podujatia) 

12.03.2020 

 

2. Art kino Baník      1 950,00       1800,00 

 

Festival „Fúzie 2020“ (honoráre účinkujúcim, propagácia projektu, 

prenájom zvuk. a svetelnej techniky, ostat. technické zabezpečenie) 

12.03.2020 

 

3. DOMY ZEME      2 000,00         500,00 

 

Jarný Dubštok festival (honoráre pre prednášajúcich a hudob. hostí, 

cestovné náklady, reklama, výroba, výlep plagátov, propag. podujatia)  

12.03.2020 

        

4. OZ Stay Tuned       1 000,00    800,00 

        

8. roč. podujatia Pedal Steel Guitar Session v KaSS  (honorár pre hlav. 
hosťa a honorár pre doprovod. kapelu)  

12.03.2020 



 

SAMOSTATNE V ROZPOČTE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Regionálne kultúrne centrum 

Prievidza 

 

2000,00        2000,00 

 

Hornonitrianske folklórne slávnosti 9. januára 

2020 

2. Spevácky zbor ROZKVET 1500,00       1500,00 

 

Novoročná, banícka, vianočná omša - 

3. Hornonitriansky banícky spolok 

Prievidza 

400,00         400,00    Podpora aktivít Hornonitrianskeho baníckeho spolku                                9. januára 

2020 

4. Rímskokatolícka cirkev  - mesto 

Prievidza 

1500,00   1500,00 

 

Prievidzská púť – technické zabezpečenie 9. januára 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta NEODPORUČENÉ NA SCHVÁLENIE 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

výška 

dotácie (v €) 

Dotácia 

odporučená 

primátorovi 

mesta na 

schválenie v 

sume (€) 

Účel použitia dotácie  Žiadosť bola 

posudzovaná 

na zasadnutí 

komisie pri 

MsZ   dňa 

1. Art kino Baník   4 000,00           0,00 Podpora celoročnej činnosti  Art pointu  -  prevádzkovanie mestskej 

Art galérie Baník (úhrada časti mzdových nákladov pre minimálne 

dvoch zamestn. galérie)                                                               

09.01.2020 

 

2. Miestny odbor Matice slovenskej, 

Prievidza 

400,00    0,00 Oslavy výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda (propagácia a publicita - 

tlač plagátov, pozvánok, pamätných listov, vystúpenie spev. zboru 

Rozkvet) 

12.3.2020 

3. Rehoľa piaristov na Slovensku, 

Nitra 

 500,00          0,00 

           

Reštaur. a obnova západ. Steny átria č. 1 Kláštora Piaristov na ul. A. 

Hlinku v  PD (materiálne zabezpečenie reštaurovania)  

09.01.2020 

                                                                                                                            

                                                                                                                               V Prievidzi, 11.12.2020                   

                                                                                                 Vypracovala:  zapisovateľka komisie Aneta Bartolenová 


