
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Prievidza: 

Nezisková organizácia Sv. Lujza chce v rámci projektu Kvalita života onkologických pacientov v domácom 
prostredí zakúpiť kyslíkové koncentráty, aby pomohla chorým a onkologickým pacientom. Tieto oxygenátory 
pomáhajú prekonať respiračné ťažkosti, ale aj zvládnuť pohyb a jednoduché činnosti v domácnosti. 

Nákup prenosných brán a organizácia spoločného turnaja bude predmetom projektu Pohybom ku šťastiu, ktorý 
predložil OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Cieľom je motivovať ľudí, najmä deti k športu, aktívnemu tráveniu 
voľného času a zlepšeniu vzťahov v komunite. 

O grant z PaKR TSK na dva zámery požiadal aj tento rok TJ Baník Sebedražie. V rámci prvého projektu 
s názvom Ukážme deťom iný smer sa zakúpia 2 prenosné brány, dresy a skrinky. Nákup materiálno-
technického vybavenia na zabezpečenie lepšieho využitia trávnatých ihrísk v areáli TJ Baník Sebedražie má 
podnietiť k vedeniu zdravého životného štýlu a prispieť k zlepšeniu vzťahov v komunite.  

Vďaka druhému projektu TJ Baník Sebedražie s názvom Upevnenie vzťahov v komunite sa zabezpečí 
materiálno-technické vybavenie pre letné kino na ihrisku v Sebedraží. Jeho účelom je zlepšenie vzťahov, aktívne 
trávenie voľného času a spoznávanie nových priateľov v komunite. 

Zaujímavým je aj projekt SOS po covide alebo separácia, oddych a stojany Rodičovského združenia pri 
Strednej zdravotníckej škole Prievidza, vďaka ktorému sa vytvorí oddychová zóna pre žiakov, zakúpia sa 
stojany na bicykle a nádoby na separovaný odpad do tried. Žiaci a pedagógovia získajú priestor na 
psychohygienu počas prestávok a po vyučovaní. 

Svoj projekt v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK s názvom Prežime leto aktívne predložilo aj 
Občianske združenie Centrumko. Jeho cieľom je utužovanie komunitného života a skrášlenie prostredia. Do 
viacerých menších aktivít v podobe oživenia múru detského ihriska, výsadby záhonov či namaľovania oplotenia 
areálu bývalej škôlky v Kanianke chcú zástupcovia združenia zapojiť všetky generácie. 

K navrhovateľom v okrese Prievidza patrí aj Územný spolok Slovenského červeného kríža v Prievidzi, a to 
s projektom Nauč sa prvú pomoc. Financie pôjdu na zakúpenie zdravotníckeho vybavenia a sady na 
zobrazovanie prvej pomoci. Vďaka praktickým ukážkam prvej pomoci chcú predkladatelia zvýšiť povedomie a 
zručnosť laickej verejnosti v jej poskytovaní.  

 


