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Trenčín, 7. júl 2016 
Súťaž s kultúrou v Trenčianskej župe pokračuje do 

31. júla 

Leto je v plnom prúde a Trenčianska župa ponúka more kultúrnych 

podujatí. Návštevníci každého veku si prídu na svoje, pretože aj v 

lete dušu pohladí a oko poteší dobrá hudba či iné vzácne umelecké 

dielo. Preto Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci svojej 

narodeninovej kampane Trenčianska župa dostáva občiansky 

(nádych) vyhlásil súťaž „Za kultúrnymi zážitkami v Trenčianskom samosprávnom kraji“, ktorá sa 

predlžuje do 31. júla 2016. 

Využite možnosť a prezentujte kultúrne vyžitie v kraji cez fotografie, ktoré budú zverejnené na 

facebookovej fanpage TSK. Fotografie tematicky zobrazujúce aktivity späté so spoločensko-

kultúrnym životom môžu súťažiaci zasielať do správy na facebookovú fanpage TSK alebo na e-mail 

sutaze@tsk.sk. Na výhercov čakajú atraktívne ceny. TOP bude lietajúci dron za fotografiu „z kultúry“, 

ktorá získa najvyšší počet „páči sa mi“.  

Všetci, ktorí sa zapoja do súťaže sa automaticky dostávajú do zlosovania o majiteľa hlavnej ceny celej 

kampane Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) Župný občiansky preukaz. Ten ponúkne 

svojmu nositeľovi atraktívne výhody,ktoré mu uľahčia a spríjemnia život v regióne, ako napr. voľný vstup 

do kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, zvýhodnené cestovné, odpustený registračný 

poplatok v knižniciach a mnoho ďalších. 

Pre tých, ktorí sa do súťaže ešte nezapojili prinášame niekoľko tipov na podujatia počas 

nadchádzajúceho víkendu. Svoje brány v centre Trenčína má denne pre všetkých záujemcov bezplatne 

otvorené Letná čitáreň. Hudobná letná pauza na hornej Nitre pokračuje v seriáli jazzových a klasických 

koncertov. Pred víkendom štartuje multižánrové podujatie svetového charakteru POHODA. Tým 

najmenším sú určené Prázdninové tvorivé dielne, ktoré v týchto dňoch organizuje Považské osvetové 

stredisko v Považskej Bystrici. Tvorivé dielničky pre deti pod názvom Diel(ň)a slávnych sú už tento piatok 

prístupné aj v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Cyklistov v piatok čaká 5. ročník Cykloprejazdu 

Košartiská – Hodonín v Brezovej pod Bradlom. V rovnakom čase poteší milovníkov Hudobného leta 

v Trenčianskych Tepliciach otvárací koncert 71. ročníka festivalu v koncertnej sále Kursalon. Víkendu 

budú dominovať Cyrilometodské  hodové oslavy v Dohňanoch i v obci Cimenná. Svoje 695. výročie prvej 

písomnej zmienky oslávi obec Udiča a 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci si pripomenie Lúka. 

Jastrabie nad Topľou v nedeľu pozýva na 36. ročník futbalového turnaja Jastrabčanov. 

Šlágrom tvorivej sezóny ostáva slávnostná vernisáž 9. ročníka medzinárodného sympózia ORA ET ARS. 

Sakrálna tematika bez ohľadu na náboženské cítenie osloví širokú odbornú i laickú verejnosť. Jej 

atmosféru prostredníctvom výstavy zažijú návštevníci od 19. júna až do 7. septembra v Mestskej veži 

Trenčín.   

Priaznivci folklóru, nepremeškajte Kopaničiarske folklórne slávnosti v Starom Hrozenkove, ktoré budúci 

týždeň svoje brány otvoria už po 56.-krát. Bodku za vrcholom sezóny folklórnych slávnosti v TSK urobia 

tie v Hornej Marikovej, ktoré sú každoročne ozajstným sviatkom folklóru na Považí. 

Predstavovanie kompetencií TSK však nekončí kultúrou. Informačno-vzdelávacia prechádzka 

kompetenciami krajských samospráv pri príležitosti 15. výročia ich vzniku pokračuje aj v júli. Prvý 

prázdninový mesiac sa bude niesť v znamení dopravy a informácií z dopravnej oblasti.  

http://www.facebook.com/trencianskazupa
mailto:sutaze@tsk.sk
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/sutaz-za-kulturnymi-zazitkami-v-trencianskom-samospravnom-kraji.html?page_id=313493
http://www.staryhrozenkov.cz/e_download.php?file=data/kalendar_akci/1918cs_1.pdf&original=Kopani%C4%8D%C3%A1rsk%C3%A9+slavnosti.pdf
http://www.pospb.sk/buxus/docs/A3%20plagat16.pdf


 
Pre viac informácií kontaktujte: Ing. Radka Kulaviaková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
radka.kulaviakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910. 
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