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

Partizánske: 

Cieľom projektu Outdoorová čitáreň, ktorý predložila Cirkevná základná škola s materskou školou 

Jána Krstiteľa Partizánske, je poskytnúť deťom miesto oddychu a relaxácie v tieni na školskom dvore. 

Premeniť chcú časť dvora na outdoorovú čitáreň s drevenou konštrukciou pozostávajúcou z veľkého 

kvetináča a niekoľkých lavičiek.  

S dvomi projektmi bojuje o hlasy verejnosti aj staronový žiadateľ, ktorým je Občianske združenie 

Užitoční ľudia. V rámci prvého projektu s názvom Baťoviansky rínok 2022 chcú v rámci 4. ročníka 

podporiť lokálnych chovateľov a výrobcov, a to prostredníctvom organizácie trhu, kde lokálni malí 

výrobcovia nájdu svojho zákazníka a zákazník nájde to, čo v hypermarkete nedostane.  

Druhý projekt Občianskeho združenia Užitoční ľudia nesie názov Baťovianska galuska 2022. 

Hlavným zámerom 5. ročníka je propagácia cyklistiky a celkovo zdravého životného štýlu medzi deťmi 

a dospelými. Pokračovať chcú v tradícii organizovania cyklovýjazdu, ktorý sa v okrese Partizánske stal 

obľúbeným.  

Občianske združenie Spoločnosť M. R. Štefánika podalo v tomto ročníku PaKR TSK projekt 

„Štefánik na školách“, ktorým chce šíriť odkaz generála prezentáciou jeho osoby súťažno-

vzdelávacou formou. Jeho zámerom je prostredníctvom putovnej výstavy vzbudiť v žiakoch záujem 

o poznanie našich dejín a poznanie spoločnej európskej minulosti z obdobia pred 1. svetovou vojnou.  

Hlasy verejnosti bude potrebovať aj projekt Zábavná chodba v Školskom klube detí z dielne 

Občianskeho združenia pri ZŠ Radovana Kaufmana v meste Partizánske. Jeho účelom je zlepšiť 

estetizáciu spoločnej chodby na poschodí v priestoroch Školského klubu detí. Zakúpiť plánujú 

nábytkovú zostavu a doplnky v podobe didaktických pomôcok, kníh, spoločenských hier a dekoračnej 

siete.  

Projekt Poď von predložilo v tomto ročníku PaKR TSK Občianske združenie Rodičia a priatelia pri 

Základnej škole Športovcov v meste Partizánske. Pokračovať chcú v budovaní detského ihriska 

a oddychovej zóny pre deti, žiakov školy a verejnosť. Plánujú osadiť hojdačky a sety na sedenie, rozšíriť 

detské ihrisko o nové hracie a oddychové prvky, propagovať šport, aktívny pohyb, ale aj relaxačné 

aktivity na čerstvom vzduchu medzi deťmi a mladými ľuďmi.  

Podporiť pohyb detí v prírodnom prostredí je cieľom projektu Enviro-záhrada pre deti, ktorý podalo 

Občianske združenie GaBa. Jeho cieľom je, aby deti aktívne trávili čas vonku v prírodnom prostredí 

obklopené ekologickým prístupom k verejným plochám. Osadiť v Baťovianskej záhrade plánujú 

domček, šmykľavky, ale aj výlezy a hadiu dráhu. 

K staronovým žiadateľom v Partizánskom okrese patrí Občianske združenie Centrum Naša 

Chalúpka. Zámerom projektu Aj ľudia s hendikepom potrebujú mať svoje miesto v spoločnosti je 

modernizácia priestoru zariadenia sociálnych služieb zakúpením nábytku, vybavenia, laminátovej 

podlahy a pomôcok do keramickej dielne.  

Svoj projekt s názvom Interaktívne vzdelávacie centrum predložilo aj Rodičovské združenie pri 

Základnej škole Malinovského ul. v meste Partizánske. Jeho cieľom je vybudovať v oddychovej zóne 



školy interaktívne centrum, v ktorom budú môcť deti hravou formou pomocou moderných technológií 

rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Zakúpiť plánujú projektor a PC so špeciálne upraveným 

systémom.  

Premiéru v tomto ročníku PaKR TSK má v okrese Partizánske Bošianske telovýchovné centrum 

s projektom Športujeme pre radosť. Účelom je doplnenie športového materiálu do multifunkčného 

ihriska v obci Bošany, čím sa rozšíri možnosť aktívneho využívania voľného času na športovanie 

a rozvoj pohybových zručností. Z financií kúpia 40 hokejbalových loptičiek, 2 univerzálne stĺpiky, 1 

univerzálnu športovú sieť, basketbalový kôš, 3 basketbalové lopty, 3 volejbalové lopty, 3 nohejbalové 

lopty a 2 hokejové bránky.  

Cieľom projektu Namaľujme spolu lepší svet z dielne SRRZ - Rodičovského združenia pri 

Gymnáziu je zapojenie mladých ľudí a sprostredkovanie medzigeneračného kontaktu detí so seniormi 

pri maľbe na plátno a umení kaligrafie. Finančné prostriedky budú využité na nákup maliarskych 

stojanov, maliarskych plátien, štetcov, akrylových farieb, papiera na akvarel, akvarelových pier, rámov 

na fotky, sakury a špachtieľ.         

Plán vytvorenia oddychovej zóny pre žiakov pod názvom Dobime si baterky podalo Občianske 

združenie pri SOŠ Partizánske. Zámerom projektu je poskytnúť mladým ľuďom vyhradený priestor na 

načerpanie energie a nadobudnutie duševnej rovnováhy počas stresových a záťažových dní, v ktorom 

budú mať k dispozícii rôzne upokojujúce a relaxačné prvky.  

Ambíciou projektu Učebňa v prírode z dielne Občianskeho združenia Rodičia a deti so sídlom ZŠ 

s MŠ Veľká Okružná Partizánske je vybudovanie záhradného altánku v areáli materskej školy na 

zmysluplné trávenie voľno-časových a vzdelávacích aktivít priamo v prírode. Zakúpený bude nielen 

altánok, ale aj záhradný nábytok.    

   

   

   

       

 

          

 

 


