
Okres Považská Bystrica 

1. 

Názov projektu: Podpora pohybovej aktivity a kreativity detí Detských jaslí na 

Rozkvete 

Navrhovateľ: mesto Považská Bystrica 

Výška poskytnutej dotácie: 1 886 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

V rámci projektu Podpora pohybovej aktivity a kreativity detí Detských jaslí pribudli 

v záhrade detských jaslí na Rozkvete v Považskej Bystrici dve pružinové hojdačky, 

tabule na maľovanie kriedou aj plastový domček. Podporiť pohybovú aktivitu detí 

v detských jasliach pomôže aj nový bazén či švédska lavička, na ktorej môžu trénovať 

nielen svoju rovnováhu, ale aj odvahu. 

 



 

 



2. 

Názov projektu: Uchovávanie regionálnych folklórnych tradícií  

Navrhovateľ: mesto Považská Bystrica 

Výška poskytnutej dotácie: 2 040 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Druhý predložený projekt v považskobystrickom okrese sa zameral na uchovanie 

regionálnych folklórnych tradícií. Vďaka nemu získal Folklórny súbor Považan nové kroje 

z oblasti Záriečia. Zakúpené kroje obohatia repertoár vystúpení súboru o oblasť 

Púchovskej doliny, ktorá je v súbore najslabšie zastúpená, no sama osebe je na folklórne 

tradície bohatá.   

 



 

 

3. 

Názov projektu: Bezpečné šatne pre deti detských jaslí  

Navrhovateľ: mesto Považská Bystrica 

Výška poskytnutej dotácie: 2 023 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Nahradiť pôvodné vybavenie novým v dvoch šatniach detských jaslí na Dukelskej 

umožnil projekt s názvom „Bezpečné šatne pre deti detských jaslí“. Nové zariadenie 

nielenže zlepšilo celkový estetický vzhľad vstupného priestoru, ale prispelo tiež 

k zvýšeniu bezpečnosti detí. 



 

 



4. 

Názov projektu: Aktívne starnutie seniorov v meste Považská Bystrica  

Navrhovateľ: mesto Považská Bystrica 

Výška poskytnutej dotácie: 1 576,50 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Štvrtý schválený projekt mesta Považská Bystrica poskytol seniorom 

možnosť pravidelných pohybových aktivít. Vďaka finančným prostriedkom zo župného 

rozpočtu si v priestoroch považskobystrického denného centra dovybavili telocvičňu. Tá 

bola športujúcim seniorom odovzdaná do užívania koncom októbra 2017. TSK verí, že 

nové športové vybavenie poslúži seniorom na zmysluplné využívanie voľného času, 

podporu pohybovej aktivity či aktívneho životného štýlu.   

 



 

 

5. 

Názov projektu: Deň otvorených brán na jazere   

Navrhovateľ: Pozemkové spoločenstvo Prúdy Považské Podhradie  

Výška poskytnutej dotácie: 2 060 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Okrem mesta Považská Bystrica predložilo v považskobystrickom okrese svoj projekt aj 

Pozemkové spoločenstvo Prúdy. Hlavným cieľom Dňa otvorených brán na jazere 

bola propagácia rekreačno-oddychovej zóny s novovzniknutým jazerom v Považskom 

Podhradí, ktorá pre mladých, starších a rodiny s deťmi vytvorila nové možnosti aktívneho 

trávenia voľného času pri vode a v peknej prírode.      



 

 

  
 

 

 


