
Základný prehľad o tohtoročných projektoch žiadateľov v rámci PaKR TSK za okres Partizánske: 

 S nápadom vybudovať športové ihrisko s workout prvkami vo vonkajšom areáli školy prišlo Občianske 
združenie Rodičia a priatelia školy pri ZŠ Športovcov v Partizánskom. Projekt Školský workout 
má spropagovať šport a aktívny pohyb. Ihrisko chcú sprístupniť aj širokej verejnosti. 
 

 Obec Kolačno predložila projekt Zdravo-hravo na školskom dvore z oblasti voľno-časových aktivít. 
Jeho cieľom je v areáli materskej školy vytvoriť zdravý a bezpečný priestor na hry, šport, oddych a relax 
pre deti, rodičov a všetkých návštevníkov materskej školy. Ten má byť zároveň rekreačno-oddychovou 
zónou na zážitkové vzdelávanie.  
 

 Vytvoriť relaxačno-náučnú miestnosť na rozvíjanie mäkkých zručností a schopností mladých ľudí 
a zorganizovať vzdelávacie aktivity pre mládež chcú v rámci projektu Vykročme spolu zástupcovia 
Občianskeho združenia pri Strednej odbornej škole J. A. Baťu Partizánske.  

 

 Dôležitosť medzigeneračného kontaktu detí a seniorov má projekt Rodičovského združenia pri 
gymnáziu s názvom Namaľujme spolu lepší svet. V rámci neho chcú zakúpiť materiál na arteterapiu 
a spoločné aktivity viacerých generácií.  

 

 Účelom projektu Občianskeho združenia pri Základnej škole Radovana Kaufmanna v meste 
Partizánske je zriadenie estetických, relaxačných spoločných priestorov pre žiakov základnej 
školy. V rámci neho sa plánuje zriadiť detský kútik, ktorý má zlepšiť sociálnu klímu medzi žiakmi.  

 

 Podobný projekt s názvom Relaxačná zóna v areáli školy predložila aj obec Skačany, ktorá chce 
v rámci PaKR TSK vybaviť areál školy lavičkami so stolom a odpadkovými košmi pre vyučovanie priamo 
v prírode a tiež pre pobyt na čerstvom vzduchu, a to zakúpením mobiliáru.   
 

 Cieľom projektu Multifunkčná knižnica od Rodičovského združenia pri ZŠ na Malinovskej ulici 
v Partizánskom je vybudovanie multifunkčnej knižnice určenej širokej verejnosti so záujmom 
o literatúru. V rámci neho sa tiež zakúpia skrinky do bibliotéky a tulivaky na sedenie pre čitateľov. 

 

 AMAVET – klub č. 808 VTM predložil projekt Veda plná vedomostí, ktorý chce popularizovať 
a vzdelávať v oblasti informačných technológií záujemcov o modelárstvo či robotiku, a to 
prostredníctvom interaktívneho zážitkového letného tábora. V rámci neho si môžu účastníci vyskúšať aj 
tvorbu modelov robotov.  
 

 V rámci prvého predloženého projektu Občianskeho združenia Centrum Naša chalúpka s názvom Aj 
ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť pracovať s počítačom a tlačiarňou sa vďaka nákupu 
pomôcok v podobe počítačov, tlačiarní a kancelárskeho materiálu bude zlepšovať počítačová 
gramotnosť ľudí s hendikepom. Stretnutia na oboznámenie sa s prácou na počítači majú zároveň zvýšiť 
ich sebavedomie a vieru vo svoje schopnosti.  

 

 Druhý projekt Občianskeho združenia Centrum Naša chalúpka chce prostredníctvom 
ergoterapeutických spoločných stretnutí zdravotne postihnutých ľudí so zdravou časťou spoločnosti 
vytvoriť vzájomnú inklúziu a zbúrať bariéry medzi nimi. Financie sa využijú na zakúpenie materiálu na 
spoločné interaktívne tvorenie. 

 

 K ďalším žiadateľom v okrese Partizánske patrí aj obec Klátova Nová Ves, ktorá v rámci projektu 
Okrasno-relaxačná zóna plánuje vysadiť zelené plochy na uchovávanie biodiverzity v školskom areáli 
a v okolí školy. Jeho súčasťou je aj osadenie infotabule a lavičiek, ktoré budú slúžiť nielen obyvateľom 
obce.  

 



 Cieľom projektu Obnova fasády historickej budovy, s ktorým prišlo Občianske združenie DOMEC 
Chynorany, je zatraktívnenie a skultúrnenie prostredia centra obce. Po napravení škôd na budove bude 
historická budova školy slúžiť spoločensko-komunitným účelom.     

 

 Lavičky pre žiakov, pedagógov a verejnosť pribudnú aj v areáli Základnej školy Rudolfa Jašíka 
v Partizánskom. Projekt Oddychová zóna Rady rodičov pri ZŠ má ambíciu vytvoriť v školskom 
priestranstve miesto na komunitné aktivity, ktoré budú využívané nielen na oddych, ale aj na 
vyučovanie.  

 

 O príspevok z PaKR TSK na dva zámery požiadalo aj Občianske združenie Užitoční ľudia. V rámci 
prvého projektu s názvom Baťoviansky rínok 2021 chcú zorganizovať trh lokálnych producentov pre 
zákazníkov. Vďaka tomu chcú pomôcť lokálnym chovateľom a výrobcom zabezpečiť odbyt ich výrobkov 
a podporiť prácu zručných ľudí z regiónu.  

 

 Podpora a popularizácia cykloturistiky v regióne hornej Nitry je cieľom druhého projektu Občianskeho 
združenia Užitoční ľudia s názvom Baťovianska galuska. Tohtoročný štvrtý ročník podujatia chce 
vytvoriť priestor na šport a podporiť zdravý pohyb a nadšenie k cyklistike.  
 

 V rámci projektu Rešpektujúca komunikácia ako cesta predchádzania konfliktov, ktorý na župu 
zaslalo Občianske združenie Batania, chcú jeho zástupcovia upevniť rešpektujúcu komunikáciu 
pedagógov a žiakov, a to prostredníctvom 4-dňoveho kurzu. Na viacerých blokoch odborných seminárov 
sa bude komunikovať o upevňovaní vzájomného rešpektu, spolupráci i prístupe k pedagógom. 

    

 Dofinancovanie vybavenia telocvične bude predmetom projektu Detská telocvičňa Cirkevnej 
základnej školy s materskou školou J. Krstiteľa v Partizánskom. Jeho účelom je rozvíjanie 
pravidelných pohybových aktivít, hrubej motoriky a kladného vzťahu k športu u detí v predprimárnom 
vzdelaní.  

 


