
 
Materiál číslo: 555/2020 

       

          

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2020-MZ zo dňa 18.06.2020 

 

K bodu: Diskusia 

 

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 09.09.2021 

 

 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

u k l a d á 

prednostovi Mestského úradu 

vyčleniť pracovníka v projektovom tíme odboru projektového a strategického riadenia   na 

pomoc a podporu pre proces vyhľadávania, predkladania, realizácie a administrácie projektov 

pre materské a základné školy.   

. 

NT: 30.08.2021 

 

         

II. 

         

P l n e n i e: 

K termínu konania Mestského zastupiteľstva 09.09.2021 je spracovaná aktuálna informatívna 

správa o projektoch určených pre materské a základné školy, ktoré sa realizujú v spolupráci 

s odborom projektového a strategického riadenia. 

 

 

 

 

Uznesenie sa plní. NT: 01.07.2022 

 

 

 

 

Spracovateľ: Mgr. Andrea Oravcová 

 

V Nitre dňa 23.08.2021 

 

 

 

 

              Mgr. Martin Horák 

  prednosta MsÚ v Nitre 

 

 

 

 

 

 

  



 
Informatívna správa o projektoch určených pre materské a základné školy, ktoré sa 

realizujú v spolupráci s odborom projektového a strategického riadenia. 

 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 489/2020-MZ zo dňa 18.06.2020 sa 

vyčlenil pracovník v projektovom tíme odboru projektového a strategického riadenia   na 

pomoc a podporu pre proces vyhľadávania, predkladania, realizácie a administrácie projektov 

pre materské a základné školy.   

 

Mgr. Andrea Oravcová: 

 OnStage  -  projekt v rámci medzinárodného programu URBACT. Mesto Nitra bude 

mať jedinečnú príležitosť čerpať z príkladu dobrej praxe mesta Brno, ktoré v rámci 

európskej siete OnStage aplikovalo unikátnu metódu využitia hudby pre integráciu 

študentov zo sociálne vylúčených oblastí. Projekt má za cieľ podporiť výuku hudobnej 

výchovy na školách vo vyučovacom procese a taktiež formou poobedných krúžkov. 

Zámerom je podporiť navštevovanie školského zariadenia a motivovanie mládeže v ich 

rozvoji. 

 Revitalizácia areálu ZŚ Škultétyho - projekt realizovaný cez IROP -  Zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. 

Účelom projektu je  návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie vodozádržných 

opatrení, zníženie hluku, zníženie prašnosti  a využitie zrážkovej vody a prvkov 

vegetačných úprav v rámci areálu základnej školy na Škultétyho ulici v Nitre. Zámerom 

mesta je otvoriť areál pre verejnosť a tým vytvoriť  nový bezpečný, zelený priestor pre 

občanov, v ktorom môžu tráviť voľný čas. 

Mgr. Miriam Glovňová:  

 EDUPoint Nitra -  je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho 

program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj z praktického 

učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné 

pre 21. storočie. (fin. podpora Nadácia Pontis) 

 DemoHRÁČ – (Erasmus + - projektoví partneri Prázdninová škola Lipnice (CZ), 

CREX (CZ), Mesto Kroměříž (CZ), YouthWatch (SK), Mesto Nitra (SK).  

Mladí ľudia si počas vzdelávacích aktivít uvedomia riziká nedemokratických režimov 

v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti, svoju rolu v udržiavaní a podpore 

demokracie a zvýšia svoj záujem sa aktívne zapojiť do diania v meste resp. v celej 

spoločnosti 

 SchoolFood4Change Horizon 2000  

Cieľom je posunúť školské stravovanie do novej paradigmy zameranej na vzťah k 

verejnému zdraviu a prepojenie tejto témy naprieč EÚ. Projekt združuje 33 partnerov z 

EÚ (plus asociovaní partneri). S tým súvisia aj komplexné vzdelávacie aktivity nakoľko 

téma jedla je (mala by byť) prierezovou témou vo výuke. Mesto chce 

podporiť inovatívne riešenia „celoškolského prístupu v súvislosti s jedlom (Whole 

School Food Approach)” a zároveň podporiť modernizáciu školských jedální a 

zaškolenia kuchárok a kuchárov.  

 

 Education for future – building up digital skills of pedagogues – Erasmus+ K2 (CZ-

PL_SK).  

"Vzdelávanie pre budúcnosť - budovanie digitálnych zručností pedagógov" si kladie za 

cieľ pomôcť učiteľom základných škôl nájsť cestu v novej realite vzdelávania, plne 

využívať výhody digitálnych nástrojov a používať ich na budovanie svojho vzťahu so 

žiakmi, rozvíjanie ich osobností, vedomostí a mäkkých zručnosti. 

 



 
 Projekt experimentálneho overovania -– Štátny pedagogický ústav 

Zmena organizácie vyučovania na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti. 

Primárnym cieľom je overenie komplexnej zmeny organizácie vyučovania zahŕňajúcej 

výučbu v malých skupinách, blokové vyučovanie a podporu individuálnej prípravy 

žiakov a vplyvu tejto zmeny na kvalitu vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov k 

učeniu sa – s osobitným zreteľom na žiakov s bariérami vyplývajúcimi zo sociálne alebo 

kultúrne znevýhodňujúceho prostredia.  

 

 Modernejšia škola – MŠVVaŠ  

Ide o výzvu Ministerstva školstva zameranú na modernizáciu škôl. Mesto Nitra ako 

zriaďovateľ je len prijímateľom, dotácia a všetky peniaze hneď presúva na školy. Výzvu 

splnili dve naše školy. Ja som sa podieľala len administratívne 

 

 Národný projekt PRIM II – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. – 

(NP PRIM II. – Projekt Inklúzie v Materských školách) Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity  

 

 Teach for Slovakia 

Cieľom a poslaním mesta je rozvoj a zlepšovanie škôl v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, Cieľom medzinárodného programu Teach For All (na Slovensku pod 

názvom Teach for Slovakia) podporiť zlepšenie vzdelávania a potrebné zmeny, aby raz 

všetky deti mali šancu v živote uspieť. Cieľom práce účastníkov leadership programu 

Teach for Slovakia v škole je nastaviť ciele pre triedu, dať kolektívu víziu, denne 

motivovať a inšpirovať svojich žiakov k lepším výsledkom. 

 

 

 

 


