
Okres Nové Mesto nad Váhom 

1. 

Názov projektu: Informačné vitríny na oznamy o akciách v obci a okolí 

Navrhovateľ: obec Dolné Srnie 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Vďaka realizácii projektu sa staré informačné vitríny v obci Dolné Srnie vymenili za nové. 

V nich sú zverejňované potrebné informácie či oznamy o pripravovaných akciách nielen 

pre občanov obce, ale aj pre jej návštevníkov. Výmena vitrín už bola potrebná; nové 

vitríny nielenže zlepšili vzhľad obce, ale hlavne poskytli priestor pre obyvateľov či 

miestne organizácie na zverejňovanie oznamov o dianí v obci a okolí a vytvorili 

podmienky pre lepšiu informovanosť obyvateľov.      

 

 



2. 

Názov projektu: Nenechaj kráse zahynúť 

Navrhovateľ: Dom Matice slovenskej v Prievidzi  

Výška poskytnutej dotácie: 1 700 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zámerom projektu Nenechaj kráse zahynúť bolo vydanie knižnej publikácie o očkovskom 

kroji. Jej spracovanie a následné vydanie je obrovským kultúrnym prínosom nielen pre 

našu generáciu, ale aj pre ďalšie generácie. Kniha uchováva a dokumentuje tento na 

výšivky bohatý kroj stredného Považia; zachytáva proces vzniku samotného kroja a jeho 

jednotlivých súčastí, jeho vývoja a využitia v každodennom živote našich predkov. 

Unikátnosť publikácie spočíva aj v tom, že je doplnená o fotografickú prílohu. Tá 

zachytáva vývoj očkovského kroja v jednotlivých etapách.  

    

 

 

 



3. 

Názov projektu: Deti na Hokej 

Navrhovateľ: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.   

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zámerom projektu Deti na Hokej bolo prilákať čo najviac detí k športovaniu a zdravému 

životnému štýlu a zároveň zvýšiť hokejovú základňu v mládežníckych kategóriách pre 

výber mladších hráčov do vyšších súťaží. Župné financie boli využité na nákup hokejovej 

výstroje, tréningových pomôcok, brankárskej výstroje či hokejových prílb. Projekt bol 

primárne určený pre deti vo vekovej kategórii od 4 do 10 rokov. 

 

 

4. 

Názov projektu: Doplnenie mobiliáru k medzinárodnej cyklotrase  

Navrhovateľ: obec Bzince pod Javorinou   

Výška poskytnutej dotácie: 2 182 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 



Na medzinárodnej cyklotrase C1 Okolo Javoriny pribudol vďaka projektu obce Bzince 

pod Javorinou podporeného z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK nový mobiliár 

a informačné tabule. Účelom celého projektu bolo poskytnúť cyklistom i turistom čo 

najlepšie služby, aby spoznávali krásy kopaníc pod vrchom Veľká Javorina 

a vychutnávali si neopakovateľnú atmosféru bez problémov s hľadaním správnej cesty. 

 

 

5. 

Názov projektu: Bezpečne na kolesách  

Navrhovateľ: Materská škola Ul. Poľovnícka č.12, Nové Mesto nad Váhom   

Výška poskytnutej dotácie: 2 197 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Vďaka projektu Bezpečne na kolesách nadobudli deti z materských škôl v Novom Meste 

nad Váhom prostredníctvom edukačných aktivít dopravnej výchovy informácie o doprave 

a nutnosti dodržiavania dopravných pravidiel. Svoje pohybové zručnosti si precvičili na 

bicykloch, kolobežkách a detských odrážadlách. Aktivity spadajúce pod projekt tiež 

motivovali deti k bezpečnejšiemu pohybu na chodníkoch. Precvičenie si dopravných 

predpisov v praxi malo jediný cieľ. Tým bolo zníženie detskej nehodovosti a úrazov 

v cestnej premávke.           



    

 


