Trenčiansky samosprávny kraj
Tlačová správa

Trenčín, 14. september 2017
Projekty z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK sa v týchto dňoch stávajú
realitou
Tento rok bol úspešne ukončený premiérový ročník Participatívneho-komunitného
rozpočtu (PaKR) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V rámci neho predložila
verejnosť počas mesiaca apríl až máj 35 projektov. Požadované kritériá splnilo napokon
29 projektov za viac ako 50 tisíc eur. Ich realizácia sa v 8 okresoch Trenčianskeho kraja
postupne stáva realitou.
Niektoré z projektov sa začali realizovať už počas letných mesiacov. Začiatkom augusta
to bol napríklad multižánrový hudobný festival Vúdstok na Mojtíne (okres Púchov), pod
ktorého organizáciu sa už štyri roky podpisuje občianske združenie Mŕtva kosť.
V septembri sa uskutočnila už aj Regionálna spomienka na národovca Karola
Ľudovíta Semiana. Občianske združenie Turolúcky prameň (okres Myjava) si pre
návštevníkov okrem odhalenia pamätnej tabule pripravilo popoludnie slova a hudby
venované životu a dielu Semiana.
Leto na nádvorí prinieslo tvorivé soboty pre malých i veľkých
Ďalším z projektov, ktoré majú realizáciu úspešne za sebou, je projekt Galérie M.A.
Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Leto na nádvorí. V rámci
neho galéria sprístupnila verejnosti svoje nádvorie, aby počas letných mesiacov každú
letnú sobotu pripravila pre malých aj veľkých zaujímavý program. Tvorivé dielne
lektorovali hostia z oblasti výtvarného umenia.
Okrem bezplatnej návštevy tvorivých aktivít si návštevníci mohli prezrieť aj výstavné
priestory galérie s komentátormi kurátorov či umelcov. „Leto v galérii sa ukázalo ako
veľmi atraktívny program, ktorý bol zrealizovaný vďaka Participatívnemu-komunitnému
rozpočtu TSK. Ďakujeme všetkým našim partnerom, ktorí nám pomohli oživiť nádvorie
galérie. Návštevnosť galérie počas prázdninových sobôt stúpla o 40 %. Tento projekt bol
úspešný a budeme robiť všetko preto, aby sa o rok zopakoval," povedala riaditeľka
Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne Barbora Varga Petríková.
Leto v galérii bolo ukončené slávnostným večerom 6. septembra, tým však exteriérové
aktivity ešte nekončia. Počas septembra bude Galéria M. A. Bazovského súčasťou 5.

ročníka sympózia súčasného umenia Hala. Nádvorie galérie tak oživia aktivity spojené
so súčasným umením. Poslednou aktivitou bude prednáška Večer s legendou, ktorá
prinesie netradičný autorský večer publicistu, historika a teoretika fotografie Mariána
Pauera o legende so slovenskými koreňmi s názvom Fotograf Beatles – Dezo Hoffmann.
Najlepšie hodnotený projekt štartuje tento víkend
Najbližšie čaká realizáciu projekt Trenčín na korze, ktorý sa taktiež realizuje vďaka
finančnej podpore Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. Občianske združenie
Sýkorka pozýva verejnosť v sobotu 16. septembra 2017 na Ulicu 1. mája v Trenčíne
vychutnať si moderný mestský trh so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem kultúrneho
programu sú pripravené tvorivé dielne, rôzne dobroty, workshopy či výstava starých
pohľadníc. Projekt „regionálneho rínku“ získal v hlasovaní v rámci PaKR 461 hlasov,
ktoré mu vyniesli prvé miesto zo všetkých 29 projektov, ktoré postúpili do hlasovania
verejnosti.
Budúci rok pokračuje TSK 2. ročníkom Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK.
Svoje nápady nám verejnosť bude môcť predkladať od januára do marca 2018. TSK sa
teší na ďalšie inšpiratívne projekty, ktoré sa zrealizujú v prospech obyvateľov kraja.
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