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

Púchov: 

V okrese Púchov predložil Ján Zahradníček – Status Delta projekt Koncert pre Centrum pre deti a 
rodiny Púchov. Jeho cieľom je priniesť deťom, ktoré nemajú rodičov, radosť, kultúru a sociálny kontakt 
vytvorením cca 2 hodinového koncertu. 

Žiadateľom v okrese Púchov je aj Klub hokejbalu a florbalu Púchov, ktorý predložil projekt Podpora a 
rozvoj talentovanej mládeže. Jeho zámerom je vytvoriť nové, atraktívnejšie podmienky pre rozvoj 
pohybových aktivít detí, spoločné trávenie voľného času, zbližovanie generácií formou hier a športových 
aktivít po korona pauze, a to prostredníctvom nákupu zápasových dresov, tréningových súprav, 
florbalových loptičiek, tréningových pomôcok a florbalových hokejok.  
 
Občianske združenie Dobrý človek bojuje o hlasy verejnosti projektom Cesta básnika (Ján Smrek). 
Cieľom je vytvorenie základnej infraštruktúry, ktorá by priviedla do Slatinskej doliny stratených turistov a 
poskytla lepšie zázemie pre fungujúcu cykloturistiku. Osadenie nových prvkov pomôže aj miestnym 
obyvateľom, aby mohli plnohodnotnejšie tráviť voľný čas. 
 
Z dielne Občianskeho združenia FK Púchov mládež pochádza projekt Futbalový turnaj predsedu 
TSK, ktorým chce navrhovateľ podporiť rozvoj motorických schopností talentovanej mládeže v 
pôsobnosti TSK po dlhej pauze spôsobenej opatreniami súvisiacimi s koronakrízou. Jeho účelom je tiež 
podpora cezhraničnej spolupráce, a to organizáciou turnaja pre deti vo veku od 10-12 rokov z miest 
a obcí Trenčianskeho kraja a minimálne jedného českého družstva ako súčasť cezhraničnej spolupráce. 
 
Staronovým žiadateľom v okrese je Bedmintonový klub Racquets Púchov, ktorý doručil projekt 
Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi. Jeho účelom je opätovný návrat detí a ich rodičov k športu a 
zviditeľnenie bedmintonu v okrese Púchov. Týmto spôsobom chcú prilákať k športu a 
zdravému životnému štýlu deti a ich rodičov. Plánujú prenajať športovú halu, nakúpiť hracie 
bedmintonové košíky i rakety.  
 
Skúsenosti s podávaním projektov v rámci PaKR TSK má aj Združenie technických športov Púchov. 
To v tomto roku podalo projekt Polytechnická stavebnica modelu auta - typu spider, pre 
automodelárske krúžky a modernizácia ovládačov k autodráhe. Za cieľ si kladie prípravu 30 
kompletných polytechnických stavebníc autodráhového modelu pre automodelárske krúžky a vybavenie 
autodráhy kvalitnými elektronickými ovládačmi. Vďaka tomu sa zvýši manuálna a technická zručnosť 
detí v automodelárskych krúžkoch.  
 
Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov predložilo projekt Otvorená EKO učebňa. Zámerom je 
vytvorenie podmienok pre vzdelávanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov školy v oblasti 
klimatickej zmeny, znižovania teploty v mestskom prostredí a v oblasti včelárstva a nakladania s 
odpadmi, prostredníctvom vytvorenia otvorenej EKO-učebne v školskej záhrade pre 12 osôb. Financie 
využijú na nákup včelárskej bundy, rukavíc a kukiel pre účastníkov vzdelávania a lavíc so stolom. 
 
K predkladateľom patrí aj mesto Púchov s projektom Obnova detského ihriska pri ZŠ Slovanská v 
meste Púchov. Cieľom je zrevitalizovať súčasné jediné verejne prístupné detské ihrisko v miestnej 
časti Horné Kočkovce. Výmenou pôvodných hracích prvkov sa zvýši bezpečnosť ihriska a vytvorí sa 
priestor pre stretávanie sa viacerých generácií. 
 
Obec Mojtín podala v tomto ročníku PaKR TSK projekt Cyrilo-Metodské hodové slávnosti spojené 
so sprievodnými podujatiami. Účelom je vytvorenie podujatia pod holým nebom, súvisiaceho s 



umením, športom a hudbou, kde sa budú prezentovať rôzne umelecké zložky z regiónu. Ide o tradičné 
podujatie organizované obcou, určené je pre širokú verejnosť. 
 
Zámerom projektu Priveďme deti k športu z dielne Futbalovej akadémie Mateja Náthera (FAMN) je 
možnosť zabezpečiť zaujímavý tréningový proces pre väčšie množstvo detí, prilákať ich k športu, snažiť 
sa ich vzdelávať, posúvať po morálnej stránke a vytvárať z nich zodpovedných a slušných ľudí. Za 
financie sa zakúpi futbalové vybavenie pre deti.  
 
Obec Dohňany sa do Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK zapojila projektom Aktívna zábava i 
šport na detskom ihrisku v Dohňanoch. Jeho cieľom je revitalizácia zatrávnenej plochy v areáli 
Základnej školy s materskou školou Dohňany s rozlohou približne 400 m2 a vytvorenie voľnočasového 
ihriska. Financie sa použijú na nákup visiacej a trojpružinovej hojdačky.  
 
Rady navrhovateľov v okrese Púchov zastupuje aj Športový klub Dohňany s projektom Po športe za 
oddychom do tepla. Zámerom je prostredníctvom revitalizácie klubovne prispieť k zlepšeniu 
podmienok na regeneračné a voľno-časové aktivity športovcov a detí z obce i okolia. Projekt sleduje 
zvýšenie kvality infraštruktúry športového areálu. Zakúpiť plánujú krbové kachle, sedenie a nástenné 
police.  
 
O hlasy verejnosti bude bojovať aj Občianske združenie S láskou k človeku, ktorý doručil projekt 
Podpora rodín s ťažko chorým dieťaťom. Účelom je zorganizovať stretnutie rodín s ťažko chorým 
dieťaťom s rodinami združenia počas víkendu v prírode, vzájomná interakcia rodín s chorým i zdravým 
dieťaťom a budovanie empatie detí aj rodičov.  
  
V okrese Púchov nadviaže na svoje minuloročné skúsenosti s PaKR TSK aj Historicko-Astronomická 
spoločnosť s projektom Zabudnuté okno. Zámerom predkladateľov je reštaurovanie a zachovanie 
okna západného paláca na Hrade Lednica a jeho sprístupnenie pre širokú verejnosť. Vďaka projektu 
verejnosť získa predstavu, ako vyzerali hrady v minulosti, oboznámi sa s technikami ich obnovy 
a prezentácie.  
 
Občianske združenie Európske poradenské centrum podnikateľa podalo projekt Revitalizácia 
židovskej kultúry v Púchove. 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.  
 
Dlhoročné skúsenosti s PaKR TSK má Mŕtva kosť, ktorá opäť bojuje o hlasy verejnosti s projektom 
Festival Končiny. Cieľom je organizácia 5. ročníka dvojdňového hudobného festivalu, ktorý sa bude 
konať v areáli nevyužívaného lyžiarskeho strediska nad horskou obcou Mojtín. Ide o regionálne kultúrne 
podujatie, ktoré chce byť alternatívou k veľkým hudobným festivalom.  
 
Projekt Bojovými športami a pohybom pre zdravie predložil Klub thai boxu a kick-boxu Púchov. 
Vybudovaním atraktívneho box workoutového ihriska v meste Púchov chce navrhovateľ vytvoriť priestor 
pre širokú verejnosť. Okrem toho podporiť a prebudiť medzi deťmi, mládežou a dospelými pozitívny 
vzťah k športu, k zdraviu prospešnej aktivite a prevencii proti obezite a ďalším civilizačným ochoreniam.  
 
Cieľom projektu Priblížme šlapačky mládeži z dielne Trial klubu Kamikadze je obnoviť a dobudovať 
trialový park pre zvyšovanie fyzickej kondície jazdcov a presunutie možnosti tréningu z prírodných do 
umelých sekcií. Okrem toho ukázať verejnosti trial na motorkách a prilákať nových jazdcov, najmä deti, 
k tomuto športu.  


