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

K staronovým žiadateľom v rámci PaKR TSK v Ilavskom okrese patrí ŠK 98 Pruské, ktorý predložil 
projekt Čo si navaríš, to si aj zješ! Cieľom projektu je zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie 
regionálneho rozmeru s cieľom aktívneho trávenia voľného času s vystúpením kultúrnych telies. 
 
Projekt s názvom Večer pre Ukrajinu v našom regióne z dielne DS Hugo Pruské chce poukázať na 
význam udržania solidarity s ľuďmi v núdzi, so zameraním na budovanie pocitu spolupatričnosti a 
vytváranie mostov porozumenia širokej verejnosti. V rámci neho sa plánuje vystúpenie slovenských 
hudobných telies aj ukrajinských azylantov, a tiež výstava výtvarných dielní detí z Ukrajiny.  
 
Dobrovoľný hasičský zbor Pruské podal projekt Rozvoj športovo - edukačnej výchovy mladej 
generácie. Jeho zámerom je priblíženie práce a poslania dobrovoľných hasičov mladej generácii a 
technického vybavenia a zvýšenie efektivity zásahovej jednotky. Zakúpiť plánujú komplet pre hasiča, 
hasičské prilby, hasičské topánky a potrebné technické vybavenie.  
 

Cieľom projektu Spolu pod hviezdami, ktorý vypracovala Telovýchovná jednota Považan Pruské, je 
zlepšenie komunitného života, rodinného života a zaujímavého trávenia voľného času detí s rodičmi. 
Predkladatelia ním chcú eliminovať negatívny vplyv internetu, mobilných telefónov, PC a redukovať tak 
ich časté využívanie.  
 
S dvomi projektmi vystupuje v tomto ročníku PaKR TSK aj obec Pruské. Cieľom prvého projektu 
s názvom Monografia obce Pruské – alebo spolupracujeme pri poznávaní histórie je modernejší 
multimediálny typ spracovania historických faktov o obci za účasti všetkých zložiek v obci s komunitným 
rozmerom a participáciou všetkých zúčastnených a následné vydanie publikácie.  
 
Druhý projekt obce Pruské s názvom Deň pre deti chce zorganizovaním kultúrno-spoločenského 
podujatia regionálneho rozmeru spojiť komunity a pripraviť pre rodiny s deťmi akciu na aktívne trávenie 
voľného času a oddychu od pracovných a bežných životných povinností.  
 
Vytvárať nové vzťahy medzi širokou verejnosťou, deťmi a rodičmi a rozvíjanie ich tvorivosti či 
estetického myslenia je účelom projektu Farebný svet inak, ktorý predložilo SRRZ – RZ pri Základnej 
umeleckej škole. Financie budú využité na kúpu maliarskych plátien, akrylových farieb, silikónových 
olejov, maliarskych špachtlí, pracovných plášťov či setov farieb s médiom.  
 
Občianske združenie Európske poradenské centrum podnikateľa podalo projekt Revitalizácia 
židovskej kultúry v Ilave. Jeho zámerom je obnova židovského cintorína, osadenie zlatých kociek 
v zemi (tzv. Stolpersteine), organizácia spomienkových pamätných dní, odborného vzdelávacieho 
programu a tiež výletu do Múzea holokaustu v Seredi.  
 
K novým predkladateľom v Ilavskom okrese patrí Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca 
s projektom Úprava záhrady pre seniorov ZSS. Jeho cieľom je zušľachtenie záhrady seniorov žijúcich 
v ZSS pre ich rehabilitačné a voľno-časové aktivity, návštevy, pre zamestnancov zariadenia i verejnosť 
obce. Zakúpiť plánujú záhradné lavice, stĺpové osvetlenia, fontány, sochy, skalky či zábradlie. 
 
O hlasy verejnosti bude bojovať aj projekt Detská hasičská súťaž Plameň Iliavka z dielne 
Dobrovoľného hasičského zboru Iliavka. Zámerom projektu je založenie tradície detskej hasičskej 
súťaže v miestnej časti Ilavy – Iliavke, zapojenie detí a mládeže do hasičského športu a propagácia 
práce a aktivít dobrovoľných hasičov.  
 



Podaný bol v okrese Ilava aj projekt Zveľadenie kaplnky obrátenia sv. Pavla a jej okolia v Kolačíne, 
ktorý predložilo Občianske združenie Kaplnka Kolačín. Cieľom je predĺženie životnosti a prinavrátenie 
funkčnosti kaplnky, aby sa do nej vrátili ľudia a bohoslužby a aby sa zachovala pre ďalšie generácie. 
Vďaka financiám z PaKR TSK budú nakúpené okrasné záhradné lavice, závesné háky a tuje. 
 
Uchádzať sa o hlasy verejnosti bude aj projekt Náučný chodník „Potulky veveričky Ryšky III – 
spájame učenie so zábavou“ z dielne Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ C I 32. Jeho zámerom je 
revitalizovať a upraviť existujúci vonkajší priestor základnej školy, ktorý bude možné využiť na 
prednášky, exkurzie, prípadne besedy s odbornou verejnosťou. Financie z PaKR TSK budú využité na 
nákup dendrofónu a edukačnej hry „Poznávame dreviny“.  
 
Cieľom projektu Koncert pre Detský domov v Klobušiciach, ktorý podal Ján Zahradníček – Status 
Delta, je priniesť deťom, ktoré nemajú rodičov, radosť, kultúru a sociálny kontakt vytvorením cca 2 
hodinového koncertu.                  
 

   

   

       

 

          

 

 


