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Prvé kroky nášho občianskeho združenia...

ZRPŠ Krivany, o.z. vzniklo 29. 11. 2019 a prvý rok nášho pôsobenia sme odštartovali
úspešnou aktivitou - Darovaním krvi. Hneď po nej nastala 1. vlna pandémie, ktorú sme však
efektívne využili a stvorili naše prvé žurnalistické dieťa – Kriviansky občasník (v r. 2020 sme
vydali 2 čísla). Vymysleli sme pokusné sadenie paradajok so ženami z rómskej komunity a
spoluorganizovali úspešnú akciu s obcou Krivany - Ulica baví ulicu. Zabezpečili sme
niekoľko prospešných aktivít pre deti ako šitie rúšok pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ
Krivany, torty pre predškolákov a deviatakov na rozlúčke so škôlkou a školou, ako aj pomoc
pri výstupe na Hanigovský hrad počas letnej školy. S finančnou podporou obce sme dali
vyrobiť lavičku pre významného rodáka Jána Lazoríka na obecnom cintoríne. Zbierame
papier, ktorý meníme za kuchynské utierky pre rodinu s postihnutými deťmi zo susedného
mesta. Rodičia zabezpečili drevené tabuľky, ktoré deti dozdobili a obdarili tak babky a
dedkov v októbri - mesiaci úcty k starším. Krásnou bodkou za prvým rokom fungovania
združenia bolo schválenie žiadosti o grant od Nadácie pre deti Slovenska.

V roku 2020 bolo pre nás všetko po prvýkrát. Najväčšou odmenou je a bude radosť
detí a uznanie spoluobčanov, že kroky nášho občianskeho združenia idú tým
správnym smerom.

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)  

realizujeme aktivity prospešné 

pre našu komunitu



Naše aktivity...



Naše aktivity...



Naše aktivity...



Náš projekt...



V prvom rade sa chcem poďakovať občianskemu 
združeniu ZRPŠ Krivany, o.z. hlavne za myšlienku 
založenia, a potom už za krátky čas aj za aktivity, 
ktoré realizovalo. Je veľmi dobre, že vzniklo takéto 
širokospektrálne združenie, ktoré je hlavne zamerané 
na aktivity v základnej škole, ale vo svojej činnosti 
môže pokrývať aj celoobecné činnosti.

Ján Šejirman, starosta obce Krivany

Referencie



Hospodárenie 
združenia

Príjmy ZRPŠ Krivany, o.z. za rok 2020 

Členské príspevky

Dary a príspevky

Dotácia z rozpočtu obce

Grant od NDS



Hospodárenie 
združenia Výdavky ZRPŠ Krivany, o.z. za rok 2020

Prevádzková réžia

Poplatky

Služby



Správa 
kontrolórky 
ZRPŠ 
Krivany, 
o.z. za rok 
2020



Pomáhame si navzájom...

➢ vlastným nápadom

➢ priložením ruky k dielu

➢ účasťou na aktivite

➢ darovaním

➢ 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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