
Okres Partizánske 

1. 

Názov projektu: Oddychová zóna pre rodičov s deťmi  

Navrhovateľ: obec Ostratice 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Vďaka projektu Oddychová zóna pre rodičov s deťmi, podporenému Participatívnym-

komunitným rozpočtom TSK, dobudovala obec Ostratice detské ihrisko v miestnom 

parku. Ihrisku pribudol domček so šmýkalkou, lavička – loď pre deti a 1 zariadenie fitness 

bežec pre staršie deti a dospelých. Ich doplnenie do ihriska obohatilo možnosť využitia 

voľného času o zábavu a šport, a to spoločne pre rodičov a deti. Prostredie parku je 

ideálnym miestom na oddych a detské hry, vhodné na stretávanie  sa obyvateľov obce, 

ale najmä matiek s deťmi. Obec Ostratice zámerne vybrala na dobudovanie ihriska 

miestny park – je totiž monitorovaný kamerovým systémom obce.      

 

 



2. 

Názov projektu: Anténny systém RK 

Navrhovateľ: Rádioklub Kapa – OM3KAP 

Výška poskytnutej dotácie: 2 000 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Zámerom predloženého projektu Rádioklubu Kapa bolo prostredníctvom výstavby 

anténneho systému na pásmo 20 M zvýšiť šance vo svetových závodoch 

v rádioamatérskom športe a podporiť tento šport v regióne. Samotná realizácia 

anténneho systému pre pásmo 14 Mhz prispela k výborným výsledkom 

v medzinárodných pretekoch dosiahnutým v tomto športe už v roku 2017. Projekt si 

kládol za cieľ aj otvoriť možnosť na prácu s mládežou a rozšíriť rady členov rádioklubu.   

 



 

 

3. 

Názov projektu: S deťmi pre radosť a pre zdravie 

Navrhovateľ: Základná škola s materskou školou Veľká Okružná Partizánske 

Výška poskytnutej dotácie: 2 138 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

V areáli Základnej školy s materskou školou na Veľkej Okružnej v Partizánskom chýbali 

deťom hracie prvky, ako hojdačky či preliezky. Vďaka projektu S deťmi pre radosť a pre 

zdravie sa v školskom areáli osadila nová preliezková zostava s dvomi hojdačkami 

a lezecká stena s rebrinami. Vybudovanie detského ihriska neslúži len deťom zo 

Školského klubu detí a žiakom základnej či materskej školy, ale hry si na ňom užívajú aj 

deti z priľahlého sídliska. Zámerom projektu bolo zvýšiť pohybovú aktivitu a fyzickú 

zdatnosť detí.      



 

4. 

Názov projektu: TSK Žiacka florbalová liga 

Navrhovateľ: Športový klub HARVARD Partizánske 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

V rámci projektu TSK Žiacka florbalová liga sa podarilo pre žiakov základných škôl 

z okresu Partizánske zorganizovať žiacku florbalovú ligu. Vďaka nej mali deti možnosť 

zdokonaliť si svoje florbalové zručnosti a dostali priestor na sebarealizáciu pri podieľaní 

sa na organizácii ligy. Okolo 100 detí sa počas štyroch hracích dní zapojilo do tohto 

čoraz populárnejšieho športu. Z finančných prostriedkov boli tiež zakúpené florbalové 

hokejky, loptičky, brankárske vybavenie, chrániče, športové oblečenie a tričká. Župné 

peniaze sa taktiež použili na nákup trofejí a medailí i cien pre najlepších hráčov 

a strelcov.        



 

5. 

Názov projektu: Interaktívna zážitková veda 

Navrhovateľ: Centrum voľného času Partizánske 

Výška poskytnutej dotácie: 2 200 eur 

Popis realizovaných aktivít v rámci projektu: 

Vďaka projektu Interaktívna zážitková veda malo 24 detí vo veku od 9 do 13 rokov 

možnosť oboznámiť sa so základmi robotiky. Finančné prostriedky z Participatívneho - 

komunitného rozpočtu TSK boli v tomto prípade použité na nákup dvoch stavebníc 

robotických zostáv, ktoré pre účastníkov päťdňového prímestského tábora TechLab - 

Veda na dosah 2017 vytvorili priestor na tvorivú realizáciu vlastného robota. Z grantu 

TSK sa tiež zabezpečila 3D tlačiareň i3MK25, výstupy z ktorej sa dajú použiť na 

vytvorenie potrebných dielov pre robotické modely, dotvorenie výstupov a dizajnu 

robotov. Získaný materiál bude do júna 2018 využívaný aj v rámci pravidelnej krúžkovej 

činnosti v oblasti robotiky – elektroniky. Náplňou krúžku, ktorý navštevuje 18 detí od 7 do 

16 rokov, je tvorba funkčných robotických modelov, ich programovanie a testovanie.    



     

 


