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Druhý rok pôsobenia nášho občianskeho združenia...

Rok 2021 pre nás znamenal najmä starostlivosť o projekt „KOLO Krivian za ZDRAVÍM“, ktorý podporila
Nadácia pre deti Slovenska. Projektový tím zvládol svoju prácu na 100% a Slávnostné otvorenie
cyklistickej prekážkovej dráhy pre deti bol deň, na aký sa nezabúda. Okrem drevených cykloprekážok na
podporu zdravého pohybu detí, sme na záver školského roka 2020/2021 už tradične vyrobili ovocnú tortu
pre deviatakov a sponzorsky zabezpečili materiál na výrobu talárov pre predškolákov. Veľmi nás teší
záujem dobrovoľníkov z obce, ktorí z vlastnej iniciatívy vyrobili ochranný poťah na našu drevenú lavičku
Jána Lazoríka, alebo sa celoročne zapájajú do zberu historických fotografií pre tvorbu publikácie o histórii
obce. Srdcia mnohých ľudí z Krivian aj okolia si získal náš Kriviansky občasník a za tento rok sme vydali
ďalšie dve čísla (veľkonočné a dušičkové). Nezabúdame ani na dobročinnosť a vďaka zberu papiera, ktorý
sme vymenili za hygienické potreby, sme podporili rodinu s postihnutým dieťaťom zo susedného mesta, ale
aj našu školu. V spolupráci s OZ Šenviž sme organizovali turistický pochod pre deti aj dospelých Krásna
Lúka – Demjanka. Premenili sme na skutočnosť myšlienku Krivianky a vyrobili prírodné dušičkové vence,
aby sme ľudí motivovali k „zelenému“ zmýšľaniu. Veríme, že aj vďaka osadeniu krásneho bannera na
kontajner s BIO odpadom pred obecným cintorínom, obmedzíme tvorbu plastového odpadu. Napokon sme
vymysleli výrobu ďalších drevených lavičiek s citátmi rodákov z Krivian, ktoré osadíme na jar r. 2022 v
areáli školy aj v extraviláne obce.

Veľké poďakovanie za podporu našich aktivít patrí najmä dobrovoľníkom, ako aj sponzorom,
ktorými boli v tomto roku Nadácia pre deti Slovenska, darcovia 2% z dane z príjmu a Obec Krivany.
Najväčšou odmenou pre nás je a bude radosť detí a uznanie od spoluobčanov.

Ing. Ľudmila Karabašová, PhD. 

predsedníčka ZRPŠ Krivany, o.z.



Cieľové skupiny ZRPŠ Krivany, o.z. 
ŽIACI/DETI                   

podporujeme ich zdravý telesný 
a psychický vývoj

RODIČIA    
ochraňujeme ich záujmy 
súvisiace s výchovou detí

UČITELIA    
spolupracujeme s cieľom 

zabezpečiť kvalitné pôsobenie 
na deti

PRIATELIA (KOMUNITA)  
vyhľadávame dobrovoľníkov a 
realizujeme aktivity prospešné 

pre našu obec a okolie



Náš projekt...



Naše aktivity...
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Naše aktivity...



Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

Referencie
Spoluprácu školy s občianskym združením ZRPŠ Krivany
v uplynulom roku 2021 hodnotím veľmi pozitívne. Covid-19
výrazne ovplyvnil život školy i spoločnosti a donútil nás
hľadať aj iné formy spolupráce. Napriek všetkým
protipandemickým opatreniam bolo občianske združenie
najaktívnejším a najdôveryhodnejším partnerom našej
školy, ktoré aktivizovalo deti a rodičov. Tešíme sa na
spoluprácu v roku 2022 a na ďalšie spoločné akcie
a podujatia.



Hospodárenie 
združenia



Hospodárenie 
združenia



Správa 
kontrolórky 
ZRPŠ 
Krivany, 
o.z. za rok 
2021



V Krivanoch si vzájomne pomáhame...

➢ nápadmi

➢ priložením ruky k dielu

➢ účasťou na aktivite

➢ finančnou podporou

➢ poukázaním 2-3% z dane z príjmov

Sídlo: Krivany 1, 082 71 Krivany

IČO: 52825931

E-mail: zrps.krivany.oz@gmail.com

Web stránka: www.zskrivany.sk/a/zrps-krivany-oz

Facebook: Občianske združenie ZRPŠ Krivany
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