
Okres Trenčín 

1. 

Názov projektu: Čo sa v škôlke naučím, na ihrisku precvičím  

Navrhovateľ: Cirkevná materská škola sv. Mikuláša 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zapojenie sa do prvého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK prinieslo 

Cirkevnej materskej škole sv. Mikuláša nové ihrisko pre deti. Zakúpená detská preliezka 

spĺňajúca kritériá bezpečnostného certifikátu slúži deťom na rozvoj ich motorických 

schopností, upevňovanie telesnej zdatnosti, kondície a životného štýlu. Rodičia detí 

navštevujúcich školu svojpomocne vytvorili nové oplotenie s tabuľou na kreslenie, ktoré 

okrem toho, že je pomôckou pri výučbe detí formou hry, prispieva tiež k ich bezpečnosti 

pri hre na dvore. Súčasťou ihriska je taktiež nový Chodník zdravia a poznania. Jeho 

zriadenie v areáli školy má u detí predísť zdravotným problémom (plochých nôh). 

Využívať ho škôlkari budú aj na tréningy udržiavania rovnováhy.       

 



 

2. 

Názov projektu: Kúzelná Brezina 2017 

Navrhovateľ: občianske združenie Klub detí a mládeže Tigríky 

Výška poskytnutej dotácie: 425 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Tretí ročník turisticko-hravého podujatia Kúzelná Brezina 2017, podporeného 

z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, si pre rodiny s deťmi pripravil tentokrát 27 

stanovíšť s rôznymi lesnými hrami, ako napríklad zdobenie rodinného stromu, výroba 

koruniek z lístia, výroba hudobných nástrojov, výroba šiškového ježka, škriatkovské 

tancovanie so stuhami a pod. Napriek chladnému počasiu si do lesoparku Brezina prišlo 

vopred vyznačenú trasu vyskúšať cez 150 ľudí. V cieli boli pre všetky deti pripravené 

odmeny vo forme medailí, bublifukov, píšťaliek a nálepiek.              



 

3. 

Názov projektu: Leto na nádvorí 

Navrhovateľ: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne  

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Ďalším z projektov, ktoré majú realizáciu v okrese Trenčín 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. Celkom 9 celodenných podujatí prilákalo do galérie viac ako 500 

návštevníkov.  

 

 

4. 

Názov projektu: Trenčín na korze 

Navrhovateľ: Sýkorka 

Výška poskytnutej dotácie: 2 000 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Návštevníci projektu Trenčín na korze si mohli na Ulici 1. mája vychutnať moderný 

mestský trh so všetkým, čo k tomu patrí. V srdci mesta Trenčín tak dostali priestor 

prezentovať svoje výrobky lokálni predajcovia a farmári. Okrem kultúrneho programu si 

ľudia mohli v rámci jednodňového mestského trhu vyskúšať tvorivé dielne, rôzne dobroty, 



workshopy či pozrieť výstavu starých pohľadníc. Podujatie splnilo svoj hlavný cieľ – 

navodilo atmosféru mestského trhu, spojilo všetky generácie či rôzne komunity mesta.        

 

5. 

Názov projektu: Rodinná tekvičková slávnosť 

Navrhovateľ: občianske združenie Klub detí a mládeže Tigríky 

Výška poskytnutej dotácie: 730 eur 

 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Projekt Tekvičková slávnosť bol karnevalovou tanečnou zábavou pre rodiny s deťmi 

s cieľom stráviť spoločný čas tancom, hrami či súťažami. Popri tancovaní sa 

vyhodnocovali najzaujímavejšie masky a účastníci podujatia tiež zapálili prskavky ako 

spomienku na blízkych zosnulých. Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne, tombola či 

maľovanie na tvár. Ako darček na rozlúčku si všetky deti odniesli domov tekvičkovú 

píšťalku.      



 

6. 

Názov projektu: Deti vedia variť tiež a zdravo 

Navrhovateľ: občianske združenie Klub detí a mládeže Tigríky  

Nároková výška podpory: 2 150 eur 

Celkové výdavky projektu: 1 500 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Z časových a priestorových dôvodov sa nepodarilo naplniť zámer uskutočniť podujatie, 

preto občianske združenie Klub detí a mládeže Tigríky podľa Zmluvy o poskytnutí grantu 

č. 2017/0659 vrátilo grant.   

 


