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

Bánovce nad Bebravou: 

Svoj projekt Športová miniaréna v okrese Bánovce nad Bebravou predložilo v tomto ročníku ZRPŠ pri 

Základnej škole Komenského. Jeho cieľom je zvýšenie pohybovej aktivity žiakov základnej školy 

a zdokonaľovanie koordinačných zručností a technickej vyspelosti vo futbale a floorbale. V rámci 

projektu sa zakúpi kruhová aréna, 10 ks molitanových futbalových lôpt, 3 ručne šité futbalové lopty, 3 

futsalové lopty, 10 rozlišovacích dresov či ceny do turnaja.  

K novým predkladateľom v okrese patrí MFC Spartak Bánovce nad Bebravou s projektom Kvalitný 

výstroj sa rovná kvalitnej mládeži. Nákupom športovej výstroje v podobe 6 koordinačných rebríkov, 6 

figurín, 2 nohejbalových sietí, 25 tréningových lôpt, 6 taktických clipboardov, 1 streleckej plachty a 20 ks 

mini bandu chce klub zlepšiť podmienky pre viac ako dve stovky detí od 5 do 23 rokov. 

Zlepšiť výkonnosť hráčov prostredníctvom nákupu technicko-materiálneho vybavenia, ktoré budú 

využívať futbalisti v areáli futbalového klubu OFK Dežerice, je cieľom projektu Kvalitný výstroj sa 

rovná kvalitnej mládeži. Predkladateľ – TJ OFK Dežerice – chce zakúpiť 2 futbalové bránky, 25 

tréningových lôpt, 2 nahrávacie trenažéry, 2 figuríny a 1 nohejbalovú sieť.  

S dvomi projektmi bojuje o hlasy verejnosti v okrese Bánovce nad Bebravou nezisková organizácia 

Archa. V rámci prvého projektu, s názvom Poviem ti, chce zabezpečiť komunikačné techniky pre 

klientov a zamestnancov DSS. Zakúpiť plánuje tablet, tlačiareň, komunikačné karty a pomôcky, ale aj 

prístroj na laminovanie či laminovacie fólie.  

Druhý projekt neziskovej organizácie Archa s názvom Naša čajovňa má ambíciu vytvoriť pre klientov 

vonkajšiu čajovňu. Za týmto účelom chcú financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK použiť 

na nákup pomôcok a potrieb na varenie, sadenie, tvorenie, kníh, hojdačky, sedacích vakov či 

spoločenských hier.  

Dva projekty predložilo aj mesto Bánovce nad Bebravou. V rámci projektu Bezpečne a hravo chce 

v areáli Materskej školy Ul. 5. apríla sprostredkovať deťom základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa na cestných komunikáciách, a to prostredníctvom zaobstarania 

gumených rohoží, 17 mini dopravných značiek, 14 kovových podstavcov, maliarskych potrieb a 1 sady 

reflexných príveskov.  

Cieľom druhého projektu mesta Bánovce nad Bebravou s názvom Hravo – zdravo v MŠ je zvýšenie 

efektívneho využitia školského dvora. Jeho zámerom je vybaviť súčasné ihrisko novými prvkami pre 

posilnenie, uvoľnenie, koordináciu a rovnováhu pohybového aparátu u detí, aj u detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvoriť záhradnú edukačnú triedu v areáli Materskej školy na 

Radlinského ulici.              

Premiéru v tomto ročníku PaKR TSK má projekt Záhrada plná športu a zábavy, ktorý podala obec 

Ruskovce. Vďaka kúpe balančného mostíka a opičej dráhy sa v priestoroch obecnej materskej školy 

vybuduje športovo-relaxačný areál, slúžiaci na všestranný rozvoj fyzickej zdatnosti detí, na rozvoj 

kreativity, sociálnych a komunikačných zručností.        



Priblížiť stredovekú atmosféru občanom mesta a regiónu má za cieľ projekt Stredoveký festival Villa 

Ben 2022, ktorý doručilo Občianske združenie BeeN. Jeho účelom je oživenie kultúry v meste o iný 

druh festivalu v málo využívaných priestoroch mestského parku, ozrejmiť históriu okresu, podporiť 

miestnych výrobcov a podnikateľov a zapojiť mladých ľudí. Festival ponúkne množstvo sprievodných 

atrakcií, ako je lukostreľba, delostreľba, rytierska dráha, sokoliari či ohňová šou.    

 

 


