
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Trenčín: 

Folklórny súbor Nadšenci – projekt Doplnenie krojového vybavenia. Pri príležitosti 15. výročia 

Folklórneho súboru Nadšenci a predstavení nových čísel z okolia Trenčína súbor plánuje rozšíriť 

krojové vybavenie a rekvizity. Konkrétne o tanečnú obuv ako sárové čižmy a poltopánky a tradičné 

mužské pracovné nohavice z okolia Trenčína. 

Trenčín na Korze – OZ Sýkorka – projekt Trenčín na Korze 2022. Trenčín na Korze má za sebou 4 

úspešné ročníky. Ide o moderný mestský trh doplnený o kultúrny a sprievodný program. Je to 

priestor, kde sa môžu odprezentovať lokálne značky a návštevníci si tak môžu nakúpiť kvalitné pekné 

veci. 

DIVO o. z. – projekt DIVO trialy Brezina . Vybudovaním trialov na Brezine v  Trenčíne plánuje 

občianske združenie zvýšiť nielen atraktívnosť lesoparku Brezina, ale aj bezpečnosť tohto miesta. 

V tomto roku plánujú vyrobiť a osadiť orientačné tabule a bezpečnostné prvky, potrebujú preto 

nakúpiť materiál, vyrobiť značenie a osadiť ho. V pláne majú aj organizáciu troch verejných brigád.  

Robíme to pre deti, o. z. – projekt Perúnova výzva. Občianske združenie plánuje zorganizovať 2. 

ročník detského prekážkového behu s názvom Perúnova výzva. Súťažiť budú nielen deti, ale aj 

rodičia. Okrem športu je pripravený aj bohatý sprievodný program či „Majstrovstvá sveta v céčkách“.  

CPR Trenčín – Študentský deň - projekt Deň vďakyvzdania. Organizátori by sa radi odvďačili 

študentom, ktorí im pomáhajú pri mnohých podujatiach, pritiahli nových záujemcov 

o dobrovoľníctvo spomedzi študentov stredných škôl a posilnili vzťahy medzi dobrovoľníkmi. V rámci 

programu sa budú konať rôzne spoločenské súťaže, prednášky, premietania či diskusie. 

CPR Trenčín – projekt Svätomartinský sprievod.  Podujatie má pripomenúť odkaz svätého Martina, 

ktorý sa podelil o svoj plášť s chudobným žobrákom. Týmto spôsobom organizátor chce deťom, ale aj 

dospelým ukázať, že nemáme byť nevšímaví  voči potrebám tých, ktorí našu pomoc, pozornosť a súcit 

potrebujú. Financie by využili na osvetlenie divadelného predstavenia a občerstvenie. 

TJ Družstevník Vlára Ľuborča – projekt Neseď doma a ber loptu. Zámerom projektu je zatraktívnenie 

areálu futbalového ihriska a rozšírenie športových aktivít pre deti, mládež aj dospelých návštevníkov. 

Vytvoriť plánujú volejbalové ihrisko a revitalizovať detské ihrisko. Projekt prispeje k zlepšeniu 

životného štýlu detí a mládeže. 

OZ Hravé hlavy – projekt Budovanie oddychového a náučného parku Jozefa Lacu – II. etapa. Projekt 

plynule nadväzuje na snahu dobrovoľníkov zapojených do budovania parku Jozefa Lacu, ktorá začala 

v minulom roku. Chodník naprieč parkom končí približne v jeho polovici a je potrebné ho dokončiť. 

Navrhovatelia zamýšľajú vybudovať aj zaujímavé kruhové sedenie okolo vŕby, vysadiť ďalšie dreviny 

či trávu. Park sa nachádza v Nemšovej, mestská časť Ľuborča. 

Hospic Milosrdných sestier – projekt „VIAC ŽIVOTA menej bolesti“ Canis a hipoterapia pre 

pacientov hospicu. Hospic v liečbe bolesti nevyliečiteľne chorých pacientov aplikuje aj canisterapiu 

(pes) a hipoterapiu (kôň). Obe terapie sú podporné terapeutické prístupy, ktoré využívajú pozitívny 

vplyv zvierat a kontakt s nimi na zdravie človeka. V rámci projektu žiadajú o pokrytie nákladov na 

tieto terapie. 



KULFOZ SK – projekt Zapojme sa spolu v trenčianskom regióne. Zámerom projektu je ukázať mladšej 

generácii obyčaje a zvyky trenčianskeho regiónu a zachovávať kultúrne dedičstvo. Snahou je zapojiť 

všetky organizácie a skupiny pôsobiace v regióne (dobrovoľní hasiči, folkloristi, kluby dôchodcov, 

futbalový klub, farnosť a ďalšie). Dotáciu plánujú využiť na honoráre pre účinkujúcich, prenájom 

priestorov, techniky či zakúpenie krojového vybavenia.  

Mgr. Monika Velacková – projekt Letná škola pre deti so ŠVVP. Projekt má hravou formou naučiť 

deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učivo z anglického jazyka, a to prostredníctvom 

hier, čítania detskej literatúry či hrania divadla. Deti budú mať možnosť vyskúšať si aj hru na klavíri či 

iné hudobné nástroje. 

Mgr. Monika Velacková – projekt  Kurzy samostatnosti pre telesne postihnuté deti.  Jedná sa o 

letné kurzy pre deti s telesným postihnutím, kde dostanú priestor učiť sa samostatnosti a kurzy pre 

rodičov takýchto detí. Tie im ukážu, ako správne pre svoje dieťa vybrať kompenzačnú pomôcku, ako 

správne viesť dieťa k samostatnosti či ako bezpečne ovládať vozík cez bariéry.  

ILYO – TAEKWONDO Trenčín, o. z. – projekt Športovanie hrou. Cieľom projektu je prilákať deti 

a mládež k športu. Poslúžiť na to majú športové a cvičebné pomôcky určené pre taekwondo. Tieto 

pomôcky môže predkladateľ projektu využiť pri rôznych tréningoch, súťažiach a podujatiach. 

Veselá kopanica – projekt Tradičný Svätý Mikuláš s pomocníkmi. Projekt je zameraný na nákup 

kvalitných, tradičných kostýmov sv. Mikuláša, anjela a čerta, a tak oživiť a zatraktívniť tradíciu 

príchodu sv. Mikuláša. 

Folklórny súbor Úsmev – projekt Karičky. Súbor žiada financie na ušitie ženských krojov z oblasti 

východoslovenského kraja – Raslavice, ktoré potrebujú k novému ženskému tancu Karičky. Snahou je 

doplniť a rozšíriť repertoár o nové tanečné choreografie a ľudové piesne z východoslovenského 

regiónu a ukázať divákom krásu ľudového tanca z najtemperamentnejšej oblasti Slovenska. 

 

 

 

  


