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Dôvodová správa

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje programový dokument SR pre 
programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. 

Cieľom IROP je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných 
služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 
regiónov, miest a obcí.

Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, 
kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti 

regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora 
podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách. Všetky tieto oblasti 

podpory napomôžu riešeniu regionálnych rozdielov, avšak RIÚS - implementačný nástroj IROP 
identifikuje ich rozsah v danom území.

PRIORITNÉ OSI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc

UDRŽATEĽNÝ MESTKÝ ROZVOJ

UMR je súčasťou RIÚS. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je upravená v článku 7. Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013, o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja. K aplikácii nástroja UMR v územnom rozvoji boli v podmienkach SR definované 
krajské mestá so svojím funkčným územím.

FUNKČNÉ ÚZEMIE
Funkčné mestské územie krajských miest bolo vymedzené v zmysle Analýzy rozvojového potenciálu 

regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej 
dohode SR na roky 2014 – 2020 a v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, ako celoštátnom 

územnoplánovacom dokumente.
Funkčné územie mesta Nitry je zložené z nasledujúcich obcí:
Nitra, Jelšovce, Čakajovce, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, 

Lužianky, Zbehy

RIADIACI ORGÁN
Riadiaci orgán pre IROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN MESTA NITRY 
Činnosti SO mesta Nitry: zodpovedá za prípravu a implementáciu stratégie UMR a plnenie 

koordinačných a usmerňovacích úloh vo vzťahu k ďalším subjektom zapojených do prípravy a realizácie 
UMR v rámci RIÚS. Vykonávanie ostatných úloh SO mesta Nitry vyplýva z písomnej zmluvy s Riadiacim 

orgánom.

Súčasný stav implementácie IROP sa nachádza v Prílohe č.1
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Príloha č. 1 – Súčasný stav implementácie IROP

1. Sprostredkovateľský orgán krajského mesta Nitry (SO KM Nitra)

 Organizačná štruktúra

 Pracovná náplň SOKM Nitra
V súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom reg. 

č.: 55/2016-961/MPRV SR a jej dodatku č. 55/2016-961/MPRV SR/D1 SO zabezpečuje úlohy 
v nasledovných oblastiach /skrátený výber/:

A/ Programovanie 

 Tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie /IROP – integrovaný regionálny operačný 
program, RIUS – Regionálna integrovaná územná stratégia, časť UMR – udržateľný mestský 
rozvoj, Interný manuál procedúr

 Spolupráca s Riadiacim orgánom na príprave výziev na predkladanie projektových zámerov 
/PZ/ a žiadostí o nenávratný finančný príspevok /ŽNFP/

B/ Monitorovanie a hodnotenie

 Vypracovanie podkladov do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP 
a ďalších správ a/alebo podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, RO, resp. iných relevantných 

subjektov

 Spoluprácu s RO pri vypracovaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele

C/ Výber projektov v rámci UMR

 Posudzovanie projektových zámerov UMR v zmysle ustanovení § 18 zákona o príspevku z EŠIF, 
kde zabezpečuje predovšetkým príjem projektových zámerov, administratívne overovanie, 
posudzovanie (odborné hodnotenie) projektových zámerov vrátane realizácie výberu 

hodnotiteľov z databázy (ak relevantné), uzatvárania zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi 
a zabezpečenia školení hodnotiteľov, a vydávanie hodnotiacej správy k projektovým zámerom.

primátor mesta Nitry
štatutárny zástupca

SO pre IROP Nitra

Manažér posudzovania projektových 

zámerov, informovania a komunikácie 
(MPPZ I.)

Vladimír Ballay

Manažér posudzovania projektových 

zámerov, programovania a metodiky 
(MPPZ II.)

Štefan Lančarič

SO pre IROP Nitra

vedúci manažér
Katarína Koncošová
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 Výber projektov v rámci UMR - vypracovanie návrhu bodovaných hodnotiacich a v prípade 
potreby aj návrhu výberových kritérií pre príslušný špecifický cieľ v rozsahu vzťahujúcom sa na 
kompetenciu SO týkajúcu sa výberu projektov, prípravu príručky pre odborné hodnotenie, 

prípravu kritérií pre výber odborných hodnotiteľov, vrátane schválenia a zverejnenia, 
vypracovanie a aktualizáciu databázy hodnotiteľov za špecifický cieľ, realizáciu výberu 

hodnotiteľov z databázy a uzatváranie zmluvných vzťahov s hodnotiteľmi, vrátane 
zabezpečenia školení hodnotiteľov, to všetko v rozsahu realizácie kompetencie SO vykonávať 
výber projektov.

 Činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií 
a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených 
žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, 

a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7 nariadenia o EFRR, t.j. stanovenia 
poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej 

výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

D/ Audity a kontroly

 Činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol v súlade so zmluvou

 vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k 
zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení 

na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

 Predkladanie správ o výsledku všetkých auditov (audit vykonaný podľa zákona o finančnej 
kontrole a audite, audit EK, Európskeho dvora audítorov, iný audit) a kontrol vykonaných 

príslušnými kontrolnými orgánmi na RO, vrátane osobitného upozornenia na podozrenie 
z podvodu

 Predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní 
a odpočtov v zmysle požiadaviek Riadiaceho orgánu.

E/ Informovanie a komunikácia

 Zverejňovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP a výziev na predkladanie projektových 
zámerov, ak je relevantné, na svojom webovom sídle a v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo 

Systému riadenia EŠIF. 

 Vypracovanie príslušných častí ročných komunikačných plánov a ich predloženie na RO, 
vrátane ich realizácie v zmysle právnych dokumentov pre IROP.

F/ Iné Prierezové oblasti

 uchovávanie dokumentácie spojenej s úlohami podľa  zmluvy

 prešetrovanie a riešenie medializovaných podnetov a sťažností v súlade s právnymi 
dokumentmi pre IROP vo všetkých prípadoch, v ktorých si to nevyhradil sám RO

 poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO voči orgánom činným v trestnom konaní 
alebo v rámci priestupkového konania

 Proces overenia činnosti SO KM Nitra

- Orgán auditu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle riadiacej 

dokumentácie EŠIF vykonal audit odbornej spôsobilosti SO pre IROP KM Nitra vykonávať činnosti 

v zmysle zmluvy o delegovaní časti kompetencií RO na SO č. 55/2016-961/MPRV SR. Pozitívna 
hodnotiaca správa bola orgánom auditu vydaná 23.02.2016.
- Po zmene systému riadenia EŠIF – IROP orgán auditu vykonal dodatočné overenie odbornej 

spôsobilosti SO pre IROP KM Nitra vykonávať činnosti v zmysle dodatku predmetnej zmluvy č. 
55/2016-961/MPRV SR/D1. Pozitívna hodnotiaca správa bola orgánom auditu vydaná 17.10.2016.
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- Predmetom auditu bolo personálno–organizačné, materiálovo-technické a odborné 
zabezpečenie delegovaných činností. Bola posudzovaná riadiaca dokumentácia, interné akty 

riadenia, súlad smerníc, poriadkov, pracovných činností a i. s riadiacou dokumentáciou vo 
všetkých prierezových oblastiach.

 Interný manuál procedúr (IMP)
Účelom IMP je definovanie procesov a postupov zabezpečenia implementácie a primeranej 

kontroly priebehu IROP na úrovni jednotlivých pracovných pozícií v organizačnej štruktúre SO KM, 
časových limitov na realizáciu jednotlivých postupov, vstupných a výstupných dokumentov 

jednotlivých postupov a podmienok uchovávania dokumentov a podpory ITMS 2014+.
SO KM Nitra vypracoval IMP a po overení MPaRV SR bola podpísaná verzia 1.0  dňa 27.05.2016. 

Po zmene postupov musel byť vypracovaný nový IMP, ktorý odzrkadľoval nový systém. Po opätovnom 

overení z MPaRV SR bola podpísaná verzia 2.0 dňa 06.10.2016.
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2. Aktuálne výzvy IROP relevantné pre MFO mesta Nitra
 1.2.1 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť 
dopravy

- výzva vyhlásená dňa 07.10.2016 (otvorená)
- uzávierka 1. kola: 09.01.2017, 2. kola: 10.04.2017, v trojmesačnom intervale

- alokácia pre MFO Nitra: 744 600 € (zdroj EU)
- oprávnené aktivity: 

spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej 
dopravy - spracovanie resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích 
podkladov (plány mobility, generely dopravy, plány dopravnej obsluhy)

a) Vypracovanie alebo aktualizácia spoločného PUM funkčného územia krajského mesta a kraja
b) Vypracovanie alebo aktualizácia PUM funkčného územia krajského mesta,

c) Vypracovanie alebo aktualizácia PUM kraja (v prípade existencie resp. samostatného
d) Vypracovania plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta)

 1.2.1 Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
- výzva vyhlásená dňa 06.12.2016 (otvorená)

- uzávierka 1. kola: 15.03.2017, 2. kola: 30.06.2017, v trojmesačnom intervale
- alokácia pre MFO Nitra: 1 576 438 € (zdroj EU)

- oprávnené aktivity: 
a) Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie 

informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 
b) Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v 

miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté. 

Oprávnené v rámci tejto výzvy sú len tie opatrenia, ktoré predstavujú „bezpečné/isté“ riešenia 
pre akýkoľvek strategický rozvojový dokument pre oblasť dopravy a/alebo sú už dostatočne 

odôvodnené národnou dopravnou stratégiou. 

 1.2.2 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a 
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 
počte prepravených osôb
- výzva vyhlásená dňa 12.12.2016 (otvorená)

- uzávierka 1. kola: 21.03.2017, 2. kola: 21.06.2017, v trojmesačnom intervale
- alokácia pre MFO Nitra: 4 000 000 € (zdroj EU)

- oprávnené aktivity:
a) Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu: cyklistické 

komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania dopravy, 
zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky

b) Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy: webové portály, mobilné aplikácie, 

a pod.

 2.2.1 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl
- výzva vyhlásená dňa 03.11.2016 (uzavretá)

- uzávierka 1. kola: 19.01.2017
- alokácia pre MFO Nitra: 3 400 000 € (zdroj EU)

- oprávnené aktivity:

a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania13; 
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b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, 
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; 

c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy 
s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 

d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 
zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, 
záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 

e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 
f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s 

riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu. 
Žiadateľ je povinný realizovať aktivity pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať 
aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako 

samostatnú aktivitu. 

 2.2.1 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských škôl
- výzva vyhlásená dňa 06.12.2016 (otvorená)

- uzávierka 1. kola: 31.3.2017, 2. kolo: 30.06.2017, v trojmesačnom intervale
- alokácia pre MFO Nitra: 3 400 000 € (zdroj EU)
- oprávnené aktivity: totožné ako pri  výzve 2.2.1 na projektové zámery

 2.2.2 Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných 

školách 
- výzva vyhlásená dňa 21.12.2016 (uzavretá)

- uzávierka 1. kola: 28.02.2017
- alokácia pre MFO Nitra: 1 200 000€ (zdroj EU)
- oprávnené aktivity:

a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane 
slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, 

b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov, 

c) obstaranie prírodovedných učební, 
d) obstaranie polytechnických učební, 
e) obstaranie IKT učební, 

f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. 
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s 

riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu. Typ 
aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. 

 2.2.2 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách 

- výzva vyhlásená dňa 22.12.2016 (otvorená)
- uzávierka 1. kola: 15.5.2017, 2. kolo: 15.08.2017, v trojmesačnom intervale

- alokácia pre MFO Nitra: 1 200 000 € (zdroj EU)
- oprávnené aktivity: totožné ako pri  výzve 2.2.2 na projektové zámery
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 2.2.3 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných 
odborných škôl na praktickom vyučovaní
- výzva vyhlásená dňa 21.12.2016 (uzavretá)

- uzávierka 1. kola: 28.02.2017
- alokácia pre MFO Nitra: 6 000 000 € (zdroj EU)

- oprávnené aktivity:
a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre 

praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykové 

učebne, odborné dielne, odborné učebne, knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti, 
b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace 

stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania 
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných 

priestorov a areálov 
d) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 

Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, ale iba v kombinácii s 
typmi aktivít a) až c). Typ aktivity b) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity, 

ale iba v kombinácii s typmi aktivít a) a c). 

 2.2.3 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov 
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
- výzva vyhlásená dňa 22.12.2016 (otvorená)

- uzávierka 1. kola: 15.5.2017, 2. kolo: 15.08.2017, v trojmesačnom intervale
- alokácia pre MFO Nitra: 6 000 000 € (zdroj EU)

- oprávnené aktivity: totožné ako pri  výzve 2.2.3 na projektové zámery

 Prioritná os č. 6 Technická pomoc
- výzva vyhlásená dňa 28.11.2016 (uzavretá)

- dátum uzavretia: 31.01.2018
- alokácia pre mesto Nitra: 60 000 € (zdroj EU + ŠR)
- oprávnené aktivity: 

Oblasť podpory administratívnych kapacít, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov: 
platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa, dohody mimo pracovného pomeru;
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3. Pripravované výzvy IROP relevantné pre MFO mesta Nitra

 4.3.1 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 

prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

- výzva vo fáze pripomienkovania zo strany SO KM Nitra
- predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: začiatok februára

- predpokladaná alokácia: 1 500 000 € (zdroj EU)

 2.1.1 Výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 

komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 
úrovni - výzva na rozvoj nových alebo existujúcich sociálnych služieb a výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej úrovni
- predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: februára/marec

 2.1.1 Výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 
komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 

úrovni - výzva na deinštitucionalizáciu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately existujúcich zariadení z 

inštitucionálnej formy na komunitnú úroveň
- predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: februára/marec

 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu a netechnologických inovácií

- predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na projektový zámer: jún 2017
- alokácia: 22,8 mil. €

- k predkladaniu projektového zámeru je potrebné spracovanie štúdie uskutočniteľnosti
- miesto realizácie projektu: kasárne pod Zoborom (Martinský vrch) + kino Palace

- aktivity projektu:
a) Vizuálne umenie
b) Hudba a scénické umenie

c) Dizajn
d) Reklama a marketing 

e) Služby
- služby otvoreného ateliéru – odborné poradensko–konzultačné a dokumentačno–

informačné stredisko
- služby kreatívneho inkubátora – manažment inkubačných aktivít s cieľom vstupu na trh
- služby kreatívneho akcelerátora pre fyzické i právnické osoby podnikateľov

- networkingové služby /sieťovanie/ - prepájanie s vonkajším prostredím, naprieč sektormi, 
medzinárodná spolupráca;

- služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií
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4. Publicita a informovanosť 

Za účelom informovania žiadateľov zriadilo SO KM Nitra na stránke www.nitra.sk sekciu SO pre IROP. 
Na danej stránke sú základné informácie o IROP, činnosti SO krajského mesta, základné dokumenty, 

často kladené otázky, ale i aktuálne informácie o výzvach na predkladanie projektových zámerov 
a žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je vytvorená mailová adresa soirop@nitra.sk, na ktorú 

môžu žiadatelia zasielať svoje otázky k jednotlivým výzvam.

Dňa 24.11.2016 sa konal v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre informačný deň k výzve Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorý 

organizoval Sprostredkovateľský orgán NSK v spolupráci s SO KM Nitra bolo súčasťou školenia.

Na podnet riaditeľov základných škôl a vedúcej odboru školstva mládeže a športu bol pozvaný 
Sprostredkovateľský orgán krajského mesta Nitry na poradu riaditeľov. Na stretnutí sa preberali 

základné informácie k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu. Na 
porade SO KM Nitra zodpovedal všetky položené otázky k výzve.




