Projekty klubu
Návrh a tvorba mnemotechnických pomôcok, prezentačných predmetov, ďakovných
a upomienkových predmetov pre prezentáciu osoby Štefánika a SMRŠ na školách, ozbrojených
silách a verejnosti, pri významných spoločenských udalostiach na Slovensku i v zahraničí, ako nástroj
osvety mládeže a širokej verejnosti.

Obraz osoby M. R. Štefánika

Podobizeň nášho velikána umiestnená na verejných priestoroch ale aj
v ktorejkoľvek budove či miestnosti kde sa ľudia stretávajú je prejavom úcty
k zakladateľovi čs. diplomacie, čs. armády a čs. samostatnej hitórie.

Banner o osobe M. R. Štefánika

Moderné a účinné bannerové systémy dokážu osloviť mnoho ľudí, umožňujú
ľahkú manipuláciu a efektívne odovzdajú myšlienky a informácie. Pre naše
potreby je vhodný najmä Roll-up banner, jednodielny so stručným obsahom
o osobe M. R. Štefánika a viacdielna súprava s úplným obsahom.

Park M. R. Štefánika v
Partizánskom

Podobizeň M. R. Štefánika v podobe busty umiestnená v mestskom parku,
ktorý ponesie rovnako jeho meno, je prejavom úcty k zakladateľovi čs.
diplomacie, čs. armády a čs. samostatnej hitórie. Tvorcom a patrónom tohto
projektu je primátor mesta Partizánske p. Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Park bude slúžiť k pietnym a spomienkovým aktom súvisiacich s osobou M.
R. Štefánika a bude rozvíjať patriotizmus občanov mesta. Všeobecne
záväzné nariadenia o premenovaní parku na Park M. R. Štefánika na
Hrnčírikovej ulici je prijaté.

Dobudovanie Parku M. R.
Štefánika v Partizánskom

Spracovanie návrhu informačných tabúľ o osobe M. R. Štefánika
vypovedajúcich cca na ôsmych samostatne stojacich paneloch o živote
a diele M. R. Štefánika. Projekt zahŕňa získanie fin. prostriedkov a osadenie.

Pochod M. R. Štefánika

Založenie tradície pochodu v okrese PE a inšpirácie pre ďalšie okresy
vykonaním prvého pochodu na trase z Parku M. R. Štefánika späť do Parku
M. R. Štefánika v meste Partizánske, cez krajinne zaujímavé prostredie.
Trasa pochodu by bola dlhá cca 15 – 20km, celkové prevýšenie do 300m.

Štandarda SMRŠ

Označenie príslušnosti ku organizácii SMRŠ s oficiálnym symbolom SMRŠ.
Identifikácia, prezentácia a zviditeľnenie SMRŠ pri aktivitách na verejnosti,
v médiách.

Kríž SMRŠ

Prejav vďaky a úcty pre osobu ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj SMRŠ
alebo svojím konaním významne prispela k naplneniu poslania SMRŠ.

Čestný odznak SMRŠ

Prejav vďaky a úcty pre osobu ktorá sa zaslúžila o rozvoj SMRŠ alebo
svojím konaním prispela k naplneniu poslania SMRŠ.

Prednášky o M. R. Štefánikovi
na základných školách

Formou hry a súťaží v prírode alebo areály školy, napr. počas branného
cvičenia žiakov, spojením viacerých tried. Cieľom súťaží je osvojiť si
základné vedomsti o M. R. Štefánikovi.

Prednášky o M. R. Štefánikovi
na stredných školách

Formou prednášky alebo semináru so žiakmi vyššých ročníkov v kinosále
prípadne kultúrnom dome, spojením viacerých tried. Prednášajúci
s historickým vzdelaním, prítomný príslušníci armády pre podporu
patriotizmu.

Súťaž o najkrajšiu nástenku na
základných školách

Klub dodá nástenky a nechá na tvorivosti žiakov ktorá z násteniek bude
najpútavejšie a najkrajšie vyplnená informáciami o M.R.Štefánkovi. Trieda
s najkrajšou nástenkou získa odmenu.

Stála prezentácia osoby M. R.
Štefánika v OSSR

Formou spoločensko vedného seminára u všetkých útvarov. Ďalej
umiestnením obrazu prípadne informačnej tabule o Štefánikovi na
spoločensky prístupnom a hodnotnom mieste vo vojenskom útvare.

Oživenie a obohatenie web stránky Spoločnosti MRŠ pre prezentáciu osoby Štefánika a
SMRŠ v SR a v zahraničí.
Uverejňovanie aktivít klubov

Presadenie delegovania právomocí uverejňovať aktivity klubov z predsedu
SMRŠ na predsedov klubov SMRŠ

Školenie predsedov klubov
o používaní web. stránky

Školenie predsedov klubov a možnostiach stránky a nástrojoch pre
uverejňovanie ich aktivít

Rozšírenie menu web. stránky

Rozšírenie o prístup k ostatným web stránkam sústreďujúcim informácie
alebo publikácie o osobe M. R. Štefánika (pohľadnice, knihy, mapy...)

Pravidelný update a upgrade
stránky

Včasné zapracovanie zmien v SMRŠ a noviniek.

Konštituovanie klubu na pobočku SMRŠ pre zvýšenie pôsobnosti na miestnej úrovni.
Klub Partizánske

Ako nositeľ právnej subjektivity môže klub Partizánske výrazne zefektívniť
svoje aktivity, urýchliť procesy pri realizácií svojich projektov a zabezpečiť ich
dostatočne po finančnej stránke. Organizačná zmena je podmienená zo
strany klubu registráciou klubu ako novej právnickej osoby na MV SR pod
názvom „SMRŠ - Pobočka Partizánske“, s pridelením vlastného IČO
a zriadením bankového účtu štatutárom. Stanovy Pobočky budú vychádzať
zo stanov SMRŠ a Pobočka sa začlení do SMRŠ ako kolektívny člen SMRŠ.

S pozdravom
Štefan Ševčík
Predseda miestneho klubu SMRŠ v Partizánskom

