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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa      
        

   
 

Trenčín, 23. apríl 2018 
Za okres Myjava budete môcť vo verejnom hlasovaní dať svoj hlas jednému zo 7 projektov 

Odprezentovať svoje projekty v piatok 20. apríla 2018 v rámci druhého ročníka Participatívneho-

komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (PKR TSK) prišli aj predkladatelia 

z okresu Myjava.  

Okres Myjava je v poradí šiestym okresom Trenčianskeho kraja, v ktorom sa na verejnom zvažovaní 

k PKR TSK dostali k slovu predkladatelia siedmich projektov z rôznych oblastí – od kultúry, cez 

voľnočasové aktivity, až po životné prostredie. Z nich až štyria už majú skúsenosti z prvého ročníka 

PKR TSK. Na uskutočnenie projektov s celkovými výdavkami vo výške viac ako 19 tisíc eur žiadajú 

predkladatelia z PKR bezmála 15 tisíc eur.    

Štyria pôvodní a traja noví predkladatelia z Myjavského okresu chcú zapojiť širokú verejnosť   

Najviac hlasov v prvom ročníku PKR TSK získal za okres Myjava projekt Regionálna spomienka na 

národovca Karola Ľudovíta Semiana, ktorý pripravilo občianske združenie Turolúcky prameň. 

Bohatý celodenný program odprezentoval život, dielo a prínos národovca, bojovníka za hodnoty 

štúrovskej generácie a za materinskú reč. V podobnom národnom duchu, odhaľujúc prácu 

a celoživotné dielo rodáka z Turej Lúky, sa bude niesť aj tohtoročný projekt občianskeho združenia 

s názvom Po stopách Dušana Jurkoviča – 150. výročie narodenia s požadovanou podporou vo 

výške 2 200 eur. Zámerom regionálnej spomienky na architekta Dušana Jurkoviča – autora Mohyly 

M. R. Štefánika – je okrem priblíženia celoživotného diela aj poznanie histórie a odovzdanie lásky ku 

kultúre a ľudovej architektúre na Slovensku. Okrem pietnej spomienky je súčasťou aj denný tábor pre 

deti i výlet po stopách Jurkoviča, ktorý zanechal stopy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.     

Okres Myjava je nielen rodiskom významných osobností slovenských dejín, akými sú generál Milan 

Rastislav Štefánik či architekt Dušan Jurkovič, ale aj miestom významných dejinných udalostí. Mesto 

Myjava preto pri príležitosti tzv. meruôsmych rokov predložilo projekt Spoločné začiatky – 100. 

výročie vzniku Československej republiky s požadovanou podporou vo výške 2 200 eur. Približne 

dvojhodinový program v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave sa pozrie práve na prevratné 

udalosti slovenskej histórie z meruôsmych rokov – rok 1848, rok 1918 i rok 1968.    

Minuloročným účastníkom PKR TSK bola aj nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu 

Myjavských kopaníc, ktorá sa podpísala pod mimoriadne úspešné a medzi deťmi obľúbené 

podujatie Varenie slivkového lekváru. V tomto ročníku sa o hlasy verejnosti bude uchádzať 

s projektom Krása ukrytá v kroji. Na zakúpenie 2 ženských, 2 mužských, 3 dievčenských, 3 

chlapčenských a 8 mužských halien žiada sumu vo výške 2 200 eur. Cieľom predloženého projektu je 

nielen vyzdvihnúť význam krojov v histórii našich predkov, ale aj zachovať ich dedičstvo a odkaz pre 
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budúce generácie. Podujatie pre deti i dospelých ponúkne aj praktickú ukážku viazania ručníkov či 

možnosť vyskúšať si zakúpené kroje.     

Posledným z úspešných minuloročných predkladateľov je aj Poľovnícke združenie Turá Lúka. To sa 

pre tento rok stalo jediným zástupcom nápadov z oblasti životného prostredia. Projekt Pestrá fauna 

Myjavskej pahorkatiny a jej životné prostredie v plnej možnej výške podpory 2 200 eur sa 

podujme prezentovať prácu poľovníkov, pripraviť rôzne aktivity pre deti oboznamujúce ich 

s poľovníctvom či zvieratami. Získať poznatky z oblasti životného prostredia a fauny Myjavskej 

pahorkatiny budú môcť deti nielen prostredníctvom prezentácií, ale aj pripravených preparátov zvierat. 

Do jednodňového podujatia plánujú zástupcovia poľovníckeho združenia zapojiť aj ľudí imitujúcich 

hlasy zvierat.         

Nováčikom v druhom ročníku PKR TSK je obec Košariská, ktorej projekt Mohyla M. R. Štefánika 

tiež ponesie historický motív. „Naším cieľom je výroba makety mohyly z laminovaného epoxidu 

v mierke 1:100 s textom o mohyle v Brailovom písme po obvode modelu, ktorá bude umiestnená pred 

Rodným domom Štefánika v Košariskách. Zámerom projektu je tak priblížiť miesto posledného 

odpočinku M. R. Štefánika a významné dielo Dušana Jurkoviča nielen návštevníkom, ale aj zdravotne 

či zrakovo postihnutým, a tak im poskytnúť možnosť ,vidieť´, či navštíviť mohylu,“ vysvetlila na margo 

projektu s požadovanou výškou podpory 2 200 eur jeho predkladateľka – starostka obce Košariská 

a zároveň poslankyňa Zastupiteľstva TSK za okres Myjava Anna Abramovičová. Okrem makety 

mohyly je súčasťou projektu aj osadenie panelu s obojstrannou mapou. Jej jedna strana poodhalí 

okolie Košarísk, Brezovej pod Bradlom a obce Priepasné, druhá strana ponúkne informácie zo 

širšieho okolia Myjavy. Tento atraktívny pútač poskytujúci aj informácie o trasách vedúcich na mohylu, 

má nielen spropagovať rodisko M. R. Štefánika – obec Košariská, ale aj širší región, spätý 

s významnými osobnosťami a udalosťami slovenských dejín.         

S dvomi projektmi prichádza v Myjavskom okrese Stredná priemyselná škola (SPŠ) Myjava 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Prvým z nich je projekt Môj región a moja škola fotoobjektívom 

z oblasti voľnočasových aktivít vo výške 1 570 eur. Zameraný je na zmysluplné využitie voľného 

času i spoznávanie regiónu. V rámci neho sa plánuje zrealizovať fotografická súťaž na témy život 

mojej triedy, resp. školy, historické pamiatky môjho regiónu a príroda môjho regiónu. Súčasťou bude 

aj beseda s fotografmi z regiónu. Následná prezentácia zhotovených fotografií bude okrem priestorov 

Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave aj priamo v školskom areáli. Druhý projekt školy s názvom 

StartLab predstavil jej riaditeľ Andrej Duga. Zámerom tohto projektu, na ktorý škola žiada plnú možnú 

výšku podpory 2 200 eur, je dať šancu mladým technikom prostredníctvom prípravy modulárnej dráhy 

či montážou a oživením 3D tlačiarne. „Cieľom projektu je poskytnúť priestor študentom školy na 

sebarealizáciu a otestovanie svojich schopností a zručností. Naším zámerom je taktiež hravou formou 

vzbudiť záujem žiakov základných škôl a mladej generácie o štúdium techniky,“ objasnil riaditeľ SPŠ 

s tým, že projekt má okrem vytvorenia priestoru pre prípravu na technické súťaže aj podporiť kladný 

vzťah študentov ku škole.                  

V okrese Myjava zabojujú v termíne od 1. mája do 15. mája 2018 o hlasy verejnosti nasledovné 

projekty: 
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 Stredná priemyselná škola Myjava - projekt Môj región a moja škola fotoobjektívom – 

oblasť voľnočasové aktivity 

 Stredná priemyselná škola Myjava – projekt StartLab – oblasť voľnočasové aktivity 

 Občianske združenie Turolúcky prameň, Myjava – projekt Po stopách Dušana Jurkoviča – 

150. výročie narodenia – oblasť kultúra 

 mesto Myjava – projekt Spoločné začiatky – 100.výročie vzniku Československej 

republiky – oblasť kultúra 

 Poľovnícke združenie Turá Lúka – projekt Pestrá fauna Myjavskej pahorkatiny a jej 

životné prostredie – oblasť životné prostredie 

 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o., Turá Lúka – projekt Krása ukrytá 

v kroji – oblasť kultúra 

 obec Košariská – projekt Mohyla gen. M. R. Štefánika – oblasť kultúra 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 
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