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     Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  

RNDr. Marte Rácovej 

za významný prínos v riadiacej a pedagogickej práci vo 

výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech 

rozvoja mesta Nitry 
 
      RNDr. Marta Rácová celý svoj profesný život zasvätila výučbe predmetov matematika 
a fyzika a práci so stredoškolskou mládežou. 

Narodila sa 22.11. 1953 v obci Cabaj v okrese Nitra. Po maturite na Gymnáziu Eugena 
 Gudernu v Nitre (teraz Gymnázium, Golianova 68, Nitra) pokračovala na štúdiu na 
Prírodovedeckej  fakulte UK Bratislava – učiteľstvo pre školy II. cyklu, v aprobácii 
matematika – fyzika. O dva  roky na to, v roku 1980 zložila rigoróznu skúšku na Matematicko 
– fyzikálnej fakulte UK v Bratislave v teórii vyučovania fyziky a získala titul RNDr.  
Dosiahla množstvo pozoruhodných výsledkov a odovzdala svoje odborné znalosti a morálne 
kvality stovkám študentov. Jej zásluhou Gymnázium Eugena Gudernu (dnes Gymnázium na 
Golianovej ul. 68 v Nitre) prežilo, pozdvihla ho na úroveň kvalitného gymnázia 
v Nitrianskom kraji a svojimi výsledkami sa zaradilo medzi najkvalitnejšie gymnáziá v na 
Slovensku. 
      Celkovo jej práca bola mnohostranná. V roku 1978 nastúpila ako stredoškolská 
učiteľka matematiky a fyziky na spomenuté gymnázium. Od roku 1992 už pôsobila ako 
riaditeľka gymnázia nepretržite do roku 2014 - 22 rokov. V roku 1995 založila a bola tiež 
riaditeľkou Jazykovej školy pri Gymnáziu na Golianovej ulici 68 v Nitre.  
      Priamy súvis s jej pedagogickou činnosťou majú jej publikačné a projektové aktivity: 
2009- lektorka učebnice Matematika I. časť a Matematika II. časť pre druhý ročník gymnázií, 
2005-2007- autorka testov z matematiky pre prijímacie skúšky na Fakulte sociálnych a 
ekonomických vied UK Bratislava, 
1995-1997-autorka knihy „ Matematika – prehľad stredoškolského učiva pre maturantov“ 
1996- spoluautorka príručky „Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky“ 
1997- spoluautorka „Zbierky úloh na prijímacie pohovory do 1. ročníka gymnázia“ 
             Stredobodom jej záujmu bola predovšetkým kvalita a inovácia slovenského 
gymnaziálneho školstva. Svedčí o tom nespočetné množstvo pracovných aktivít, z ktorých 
uvádzame len niektoré: 
1994- zakladateľka Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra 
1999 - 2014- členka prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií v Slovenskej republike,  
                      zástupca Nitrianskeho kraja 
1999 - spoluzakladateľka Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií v Slovenskej republike  

2009 - členka konkurznej komisie MŠVVaŠ SR na výber učebníc matematiky pre I. a II. 
            ročník gymnázií 
november 2009-2016 - členka Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie 
                                      pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
2013 - 2015- lektorka MPC Nitra pre kontinuálne vzdelávanie 

                           Počas svojej pedagogickej kariéry  sa venovala aktuálnym didakticko – 
metodologickým a koncepčným problémom vyučovania matematiky a fyziky na našich 
školách, inováciám obsahu, metód a foriem výučby matematiky na gymnáziách a stredných 
školách a koncepčným otázkam tvorby učebníc matematiky, čím významnou mierou prispela 
k rozvoju stredného školstva v Nitre a na Slovensku. Nezanedbateľnú zložku pedagogického 
pôsobenia RNDr. Marty Rácovej predstavuje tiež jej starostlivosť o nadaných žiakov 
v matematike. 

 
 
 



  

 
Za mnohé zásluhy jej boli udelené rôzne významné pocty, medaily a vyznamenania: 
1994 - Uznanie prednostu okresného úradu v Nitre za rozvoj okresu Nitra 
2001- Čestné uznanie Krajského úradu v Nitre 
2003- Cena dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre za dlhoročnú  pedagogickú činnosť 
          v prospech PF UKF v Nitre 
2008 - Cena primátora mesta Nitry 
2008 - Čestné uznanie ku Dňu učiteľov od NSK 
2012- Ocenenie Ministerstva školstva SR - Malá medaila   sv. Gorazda 
           za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom procese a za 
           zásluhy a rozvoj školstva na Slovensku 
2013- Pamätná medaila Filozofickej fakulty UKF Nitra 

2014- Ďakovný list predsedu NSK  
     za úspešnú riadiacu a pedagogickú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže  
     v nitrianskom regióne, ako i propagáciu kraja doma a v zahraničí 

 
      Rovnako pozoruhodná je činnosť navrhovanej kandidátky v oblasti spoločenského 
a politického života.  
20 rokov je nepretržite nezávislou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
predsedníčkou a členkou rôznych odborných komisií a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry. 
      Množstvo ľudí si ju vyberá ako sobášiacu, čo len dokazuje jej charizmu a vysoký 
morálny kredit. 
      Jej energická povaha, otvorenosť, nápaditosť, rozhodnosť, komunikatívnosť 
a organizačné schopnosti ju jednoznačne predurčujú na organizovanie podujatí a akcií 
celospoločenského významu. Medzi iným je zakladateľkou a organizátorkou jednej 
z najväčších akcií mesta Nitry – Klokočinský jarmok.  
      Osobne si u danej kandidátky veľmi vážim jej ľudskosť, občiansku bezúhonnosť, 
sociálne cítenie a obetavosť s akou rieši problémy bežných ľudí, ktorí sa na ňu denno – denne 
obracajú, zvlášť v dnešnej dobe materializmu a egoizmu. Je to mimoriadna žena a skutočná 
osobnosť, ktorá nám môže byť vzorom. 
 
 

                                              Dôvodová správa 
 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za významný prínos v riadiacej 

a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech 

rozvoja mesta Nitry predkladá primátor mesta Nitry v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  
 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 23.5.2018 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. 
Uznesením č.14/2018  návrh prerokovala.  
 
          Mestská rada v Nitre predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.6.2018 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Nitry RNDr. Marte Rácovej za 
významný prínos v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovnovzdelávacom procese a za 
dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania. 
 


