
 

Dotácie na projekty pre mládež na rok 2015, /chválené komisiou mládeže a športu dňa 6.nája 2015, uznesením   č.5/2015/. 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu  Popis projektu 
 

Návrh 
dotácie 

1 Tanečný klub Aura Dance X-mas dance show 
Vianočný galaprogram tanečného klubu Aura Dance organizovaný pre občanov mesta 
Trenčín a jeho okolia., členmi sú deti a mládež. 

375 

2 
Športové gymnázium, ktorého 
súčasťou je školský internát 

 
Internátny časopis  
  

Vydávanie internátneho časopisu, ktorý bude vychádzať 2×ročne s cieľom informovať 
mladých ľudí o dianí v školskom internáte. 

280 

3 Trakt o.z. Digitálne graffiti 
Interaktívne premietanie kresby / maľby s aktívnou účasťou verejnosti a profesionálnych 
mladých umelcov. 

806 

4 Slovenský skauting, 93 Kormidelnícky kurz 2015 
Vzdelávanie pre mladých ľudí v oblasti skautských zručností (uzlovanie, táborenie, orientácia 
v teréne, bezpečnosť), ako aj zážitková forma psychológie a sebapoznávania 

492 

5 G.O.L. PassionTN  
stretnutia mládežníckych skupín, členov a lídrov spoločenstiev  a členov občianskych 
združení z regiónu, zamerané na rozvoj osobnosti, sieťovanie, partnerstvá a participácia 
mladého človeka 

350 

6 
Občianske združenie Južania – 
RC Južanček 

Z hľadiska do zákulisia  
 

Zorganizovanie podujatia pre deti z detského domova, soc. slabších rodín, rodín so ZŤP 
deťom  k MDD.  

350 

7 Silnejší slabším o.z. Susedia v akcii  
Projekt spočíva v organizovaní  vzájomných stretnutí detí z Detského mestečka 
v Zlatovciach a seniorov zo Seniorville s cieľom vytvárania medzigeneračným väzieb  

400 

8 Susan Slovakia s.r.o.  Na korze 
Spolupráca so študentmi SUŠ v Trenčíne v odbore kostýmová tvorba spočíva v návrhoch 
kostýmov, výrobe strihov, kalkulácii, nákupe materiálov, šití a v módnej prehliadke/Art film, 
Mierové námestie/. 

200 

     

 
9. 
 

Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne 

Štúr mojimi očami   
Formou zážitkovo-vzdelávacích a kultúrnych podujatí dosiahnuť zvýšenie vedomostnej 
úrovne a regionálneho povedomia žiakov základných a stredných škôl. 

200 

10 
Rodičovské združenie pri ZUŠ 
Trenčín 

Školský časopis ako 
motivácia, uplatnenie teórie 
v praxi   
 

Vydanie školského časopisu 200 

11 Kultúrne centrum Aktivity o.z. 

Indiánske Eko kreatívne 
leto, Škola zručnosti pre 
mládež, Ako to vidím ja   
 

Prázdninové podujatie pre deti – pravidelné  tvorivé workshopy počas mesiacov júl a august. 
Pre mládež  ZŤP séria praktických zručností pod názvom Škola zručností. Putovná foto 
výstava Ako to vidím ja – zachytenie dobrovoľníckych aktivít očami dobrovoľníkov 
 

1000 

12 Tanečná skupina Goonies o.z. 
Tanečná rozprávka Vianoc 
2015 

Koncoročné tanečné vystúpenie 347 

 S p o l u:   5000eur 

    



      
    
 


