
Databáza projektov - rok 2009 za ŠF Proj_team

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

ŠF Proj_team
Rekonštrukcia detskej 
nemocnice na domov 

dôchodcov

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja- 

/ROP
� �21 5 2010

NO - 
23.6.2010

3 353 838,12 5% Á

Cielom projektu je zvýšenie kvality 
poskytovaných

sociálnych služieb prostredníctvom 
vybudovania zariadenia

sociálnych služieb v meste Nitra.

Vybudovanie nového
zariadenia sociálnych služieb 

prostredníctvom
rekonštrukcie detskej nemocnice na 

domov dôchodcov

ŠF Proj_team
Podpora aktivít cestovného 

ruchu v meste Nitra

Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja- 

/ROP
� �25 5 2010 �01 2011 PO 190 000,00 5% Á

Cieľom projektu je propagácia mesta 
Nitra ako významnej destilácie 
cestovného ruchu národného a 

medzinárodného významu.

Propagačné materiály, Koncepcia 
rozvoja CR v meste Nitra - založenie 
destinačného manažmentu „Klaster 

Nitra“, 
internetová a multimediálna 

prezentáca, akčný plán projektu 
„Nitra pre všetkých“ – turistické 

informácie (nielen) pre 
hendikepovaných turistov,  

konferencie klastra s cieľom rozvoja 
CR v destilácii Nitra spojené s 

vydaním zborníkov.

ŠF Proj_team
Podpora separovaného zberu 

pre zložky komunálneho odpadu 
v meste Nitra 

Ministerstvo životného 
prostredia

� �24 6 2010 PP 1 110 300,93 5% Á
Zefektívnenie existujúceho systému 

separovaného zberu
komunálneho odpadu.

Predmetom projektu je nákup 8500 
kusov 120 litrových kontajnerov na 

zber biologicky rozložiteľných 
odpadov pre rodinné domy. Na 

rozšírenie separovania 
nebezpečného odpadu bude 

zakúpených 7 mobilných ekoskladov,
ktoré budú periodicky (min. 2x ročne) 
umiestnené v jednotlivých mestských 

častiach mesta Nitra. 
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Databáza projektov - rok 2009 za OKaŠ

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

MK SR � �24 11 2009 � �8 4 2010 6 000,00

UNSK � �23 9 2009 � �12 5 2010 650,00

PO

Obohatenie kultúrneho života 
v meste, zachovanie tradície 
a rozvíjanie vzťahu mladých 
k sakrálnej hudbe aj formou 

modernejších hudobných žánrov. 
Vytvárať priestor pre prezentáciu 

popredných domácich 
a zahraničných hudobných telies, 

vokálnych a inštrumentálnych 
sólistov. Rozvíjať a upevňovať vzťah 

divákov k vážnej klasickej, ale 
i súčasnej sakrálnej hudbe.

Široká verejnosť bohato navštevuje 
koncerty a vysoko hodnotí ich 

kvalitu. Tiež zo strany interpretov je 
vysoko hodnotená návštevnosť 

a kultúrna vyspelosť publika.

Kultúra
XX. Medzinárodný festival 

sakrálnej hudby Musica sacra 
2010

65%/22564
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Databáza projektov - rok 2009 za SMŠ

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Mesto Nitra č. 590/2010
"Poďte mamy, poďte s nami, 

zacvičte si s detičkami" 
Úrad vlády SR � �13 1 2010 05/ 2010 PO 1 700,00 5%

Zabezpečenie materiálno technického 
vybavenia pre realizáciu spoločných 

aktivít na podporu zdravého 
životného štýlu, tolerancie a empatie 
k maarginanlizovaným komunitám, 

odbúrvanie sociálnokultúrnych  
rozdielov, pripravenosť na vstup do 

základnej školy

Zakúpenie nových športových potrieb 
pre MŠ.

MŠ Zvolenská 
23

Nitra- mesto, v ktorom chcem 
žiť

Nitrianska komunitná 
nadácia

� �14 10 2010 NO 409,00 5% Výchova detí  k patriotizmu

 MŠ Nábrežie 
mládeže 7

Či s učím, či sa hrám, vyskúšm 
si počítač

Nitrianska komunitná 
nadácia

� �14 10 2010 NO 3 000,00 10%
Získavanie základov elementárnej e-

gramotnosti pri práci s IKT u 
mentálne ppostihnutých detí

 MŠ Nábrežie 
mládeže 7

Bezpečko Mesto Nitra � �11 10 2010 NO 2 000,00 600,00
prehlbovať poznatky, vedomosti a 

zručnosti v oblasti dopravnej výchovy 
detí
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Databáza projektov - rok 2009 za SZSS

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

SZSS Nitra
AČ-formou dobrovoľníckej 

práce - § 52a zák.  č. 5/2004 o 
službách zamestnanosti

SZSS Nitra - ÚPSVaR 
Nitra

�01 2010 �03 2010 PR 1 950,00 0%

Cieľom projektu je poskytnúť 
znevýhodneným UoZ získať prehľad 
a skúsenosti v oblasti poskytovania 

soc. služieb  

poskytovanie soc. služieb 
kvalifikovanými odbornými 

opatrovateľkami

SZSS Nitra
Absolventská praxy - § 51 

zák.č.5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti

SZSS Nitra - ÚPSVaR 
Nitra

�03 2010 �04 2010 PR 0/0 0%

Cieľom projektu je poskytnúť 
absolventovi možnosť získať 

praktické skúsenosti v profesii, ktorú 
vyštudovali. 

Získanie praktických skúsností vo 
svojej profesii. 

SZSS Nitra

Vzdelávanie a príprava na trh 
práce znevýdnených občanov 
podľa § 47 zák.č.5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti

SZSS Nitra - ÚPSVaR 
Nitra

�05 2010 �05 2010 PU 14 897,00 0%

 Vzdelávanie zamestnancov v rámci 
projektu "Optarovateľka-zrkadlo 

kvality poskytovania OS v 
zariadeniach soc.služieb  

Získanie osvedčenia na výkon 
opatrovateľky mobilných a imobilných 

občanov

SZSS Nitra

Vytvorenie prac. príležitostí pre 
znevýchodnených UoZ podľa § 

50i zák.č.5/2004 Z.z. o 
službáých zamestnanosti

SZSS Nitra - ÚPSVaR 
Nitra

�05 2010 �03 2010 PR 28 656,90 8 028,66 €

Vytvorenie prac.miest na 9 mesiacov 
pre znevýhdnerných UoZ za účelom 

ochrany majetku zvereného do 
správy organizácie

Ochrana majetku ZNB Krčméryho 22, 
Nitra  

SZSS Nitra Z invalidného vozíka na nohy SPP �06 2010 PP 3 600,00 15%

Pomoc pri pokračovaní liesčebno-
rehabilitáčnom procese občnaom 

ŤZP zakúpením špeciálnych 
podporných chodítok

Motivácai a príležitosť nácviku 
chôdze a fyzického pohybu občanov 
ŤZP odkázaných na invalidný vozík

SZSS Nitra
Výzva na podávanie projektov- 
pomoc v sociálne znevýhodným 

občanom
SEZ Mochovce � �1 1 2010 � �1 3 2010 PR 1 500,00 0%

Vybavenie DC pre seniorov 
ergoterapeutickými pomôckami a 

relaxačným lôžkom

SZSS Nitra NKN � �1 11 2010 � �15 11 2010 PU 481,90 0%
Vybavenie DS pre ŤZP pomôckami 

pre výkon  ergoterapeutických 
pomôcok pre výkon SP v zariadení

Možnosť kvalitného výkonu a 
aplikácie metód sociálnej práce s 

cieľovou skupinou handicapovaných 
občanov

SZSS Nitra NKN �8 10 �8 10 PU 700,00 0%
Nákup hudobných nástrojov a 

počúvacích zariadení na zlepčenie  
kvality učenia klientov

Rozšírenie možností práce s ŤZP 
občamni - nacvičovanie hudobných a 

divadelných programov za účelom 
udržiavania ich kognitívnych 

schopností

SZSS Nitra
SZSS Nitra - ÚPSVaR 

Nitra
�8 10 �9 10 PR 38 086,70 10 704,90 €

zlepšovanie regionálneho rozvoja 
zamestnanosti

Pomoc pri výkone prác v organizácii - 
účelom je suplovanie stabilných 
pracovníkov v období PN a D a 

rozvoji služieb pre občanov

SZSS Nitra
SZSS Nitra - ÚPSVaR 

Nitra
�7 10 �11 10 PR 6 097,00 58,50%

Vyžitie nástrojov sociálnej politiky - 
podpory zamestnanosti a chránených 

pracovísk zo strany štátu

organizácia zamestnáva občanov s 
ŤZP a lní podmienky  v zmysle dikcie 

platnej legislatívy

SZSS Nitra SPP �8 10 NO 3 000,00 0%
Podpora znevýhodnených skupín 

obyvateľstva
Podpora činnosti starších ľudí v DS 

pre seniorov

SZSS Nitra
SZSS Nitra - Ymca 

Nitra
�11 10 �12 10 PR 9 000,00 0%

podpora dobrovoľníctva v meste 
Nitra - participácia 4 zahraničných a 2 

slovenských partnerov na projekte

Vytvorenie podmienok pre výkon 
dobrovoľníctva zahraničných 

záujemcov, prínos jazykových 
mozností vzdelávania sa úpre 

klientov ZNB a DS-ŤZP

SZSS Nitra Orange �8 10 NO 1 000,00 0%
Spolupráca znevýhodnených skupín 
občanov s kultúrnou obcou - divadlo 

A. Bagara v Nitre

Vytvorenie podmienok pre rozvoj 
kultúrneho myslenia a činnosti 

klientov Denných stacionárov v Nitre

SZSS Nitra Orange �11 10 NO 1 967,00 0%

Zabezpečenie vianočných sviatkov - 
večera, darčeky - hyg. potreby pre 

klientov ÚpB aN, ZNB - 
nízkoprahových zariadení v Nitre

Podpora humánnej myšlienky - na 
vianoce nemá byť nikto sám
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Databáza projektov - rok 2009 za ÚSÚ

Organizácia/Gara

nt
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Mesto Nitra/ÚSÚ 161/1
Denný stacionár pre deti 

postihnuté autizmom je ich 
druhým domovom

MPSVaR SR � �1 2 2010 � �3 6 2010 PR 6 980,00 28%/ 1 980 € Á
Interiérové vybavenie denného 
stacionára pre deti postihnuté 

autizmom

Mesto Nitra/ÚSÚ 161/2
Záchrana života občanov mesta 

Nitra defibrilátorom
MPSVaR SR � �1 2 2010 NO 9 000,00 10% / 900 €

Zvýšiť šancu na prežitie klientov  
rôznych zariadení v meste Nitra s 

náhlym srdcovým zlyhaním z 5 na 80 
%

Mesto Nitra/ÚSÚ 161/3
Počítač nám pomáha pri 
vzdelávaní a komunikácii

MPSVaR SR � �1 2 2010 NO 2 017,00 10 % / 243 €
Zabezpečenie IT pre skupinu 
občanov a detí ubytovaných v 

Zariadení núdzového bývania v Nitre
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Databáza projektov - rok 2009 za ÚŠÚ

Databáza projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra - rok 2010

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

ZŠ Fatranská Detské ihrisko Fatranko Mesto Nitra � �5 1 2010 NO 2 160,00 30%
Vytvorenie oddychovej zóny pre deti 

a ich rodičov

ZŠ Fatranská
Nech sa nám netúlajú-

maľujeme hudbu
COOP Jednota � �12 3 2010 NO 1 330,00 32%

Vybudovanie výtvarno-hudobného 
ateliéru pre podporu a rozvoj 

detského talentu.

ZŠ Fatranská Čítaj a môžeš byť kým chceš Mesto Nitra � �13 10 2010 NO 1 400,00 30%
Zvýšiť záujem o knihu, návštevnosť 
knižnice, komunikačnú gramotnosť 

žiakov

ZŠ Fatranská Detské ihrisko Fatranko Mesto Nitra � �13 10 2010 NO 1 389,00 31%
Vytvorenie oddychovej zóny pre deti 

a ich rodičov

ZŠ Fatranská Maľujeme hudbu Mesto Nitra � �13 10 2010 NO 1210 00 30%
Zriadiť atraktívnu multifunkčnú 

učebňu umenia

ZŠ Fatranská Nový šat pre Fatranček Mesto Nitra � �13 10 2010 NO 1 300,00 32%
Podporiť ludové tradície a rozvoj 

duchovných hodnôt regiónu

ZŠ Fatranská Čítaj a môžeš byť kým chceš
Nitrianska komunitná 

nadácia
� �14 10 2010 NO 1 000,00 10%

Zvýšiť záujem o knihu, návštevnosť 
knižnice, komunikačnú gramotnosť 

žiakov

ZŠ Cabajská Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 � �1 6 2010 PR 13,00 13 €
Projektové vyučovanie – využitie 

zemného plynu a alternatívne palivá v 
doprave

Ekologickejší spôsob cestovania

realizovaný vo 
vyuč. procese – 

marec 2010
( získali 
2.miesto
v súťaži )

ZŠ Cabajská Malí cyklisti
Nitrianska komunitná 

nadácia
� �25 3 2010 PR 28 €

Zníženie nehodovosti, zvýšenie 
bezpečnosti detí v doprave, 

propagácia zdravého živ. štýlu

ZŠ Topoľová Na bicykli bezpečne
Nitrianska komunitná 

nadácia
� �22 3 2010 NO 366,00 36 €

Naučiť už školopovinné deti ako sa 
zachovať v núdzových situáciách, 
dopravná a pohybová výchova.

ZŠ Topoľová Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 NO
Projektové vyučovanie – využitie 

zemného plynu a alternatívne palivá v 
doprave

Ekologickejší spôsob cestovania

ZŠ Topoľová
Škola sústredenia, 

sebaovládania a sebavýchovy
Nitrianska komunitná 

nadácia
� �30 8 2010 � �11 10 2010 PR 1 090,00 11,00%

Skvalitnenie fyzického a duševného 
života zdravotne znevýhodnených 

žiakov

Uvedená metóda pomôže týmto 
žiakom ľahšie, lepšie a kvalitnejšie sa 

vzdelávať

realizácia: od 
1.11.2010

ZŠ Tulipánová Vysaďme tulipán.
Asociácia komunitných 

nadácií Slovenska
� �19 11 2009 � �25 1 2010 PO 3 302 € 0,06%

Posilnenie medzi predmetových 
vzťahov: tvorba živ. prostredia, 
biológia, pracovné vyučovanie

Výsadba okolia nového pavilónu
realizácia: 
1.2.2010 – 
30.10.2010

ZŠ Tulipánová Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 �06 2010 PO 0,00 0
Projektové vyučovanie – využitie 

zemného plynu a alternatívne palivá v 
doprave

Ekologickejší spôsob cestovania

ZŠ Tulipánová
Prezentácie a projekty ako 

forma komunikácie učiteľov a 
žiakov.

Nadácia Intenda, 
Nadačný fond Slovak 

Telekom
� �1 4 2010 NO 5 000,00 20%

Zlepšenie využívania IKT vo 
vyučovaní.

Interná internetová knižnica. 
Umožnenie deťom zo sociálne 

slabých rodín používať počítače na 
prípravu projektov a prezentácií.

ZŠ kráľa 
Svätopluka, 
Dražovská 6

Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 �06 2010 PR 0,00 0
Projektové vyučovanie – využitie 

zemného plynu a alternatívne palivá v 
doprave

Ekologickejší spôsob cestovania

ZŠ kniežaťa 
Pribinu, Andreja 

Šulgana 1
Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 �06 2010 PR 0,00 0

Projektové vyučovanie – využitie 
zemného plynu a alternatívne palivá v 

doprave
Ekologickejší spôsob cestovania

zapojených - 10 základných škôl

počet podaných projektov - 24

počet úspešných / odsúhlasených / realizovaných projektov - 12
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Databáza projektov - rok 2009 za ÚŠÚ

Databáza projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra - rok 2010

ZŠ kniežaťa 
Pribinu, Andreja 

Šulgana 1
Biely tulipán

DAB a škola pre 
nevidiace deti

� �8 12 2010 �12 2010 PR 100,00 100 € Vernisáž spoločných prác
Spolužitie zdravotne postihnutých detí 

a zdravých detí
žiaci 3.B triedy

ZŠ kniežaťa 
Pribinu, Andreja 

Šulgana 1
Obnova triedy

Nitrianska komunitná 
nadácia, ZRŠ, ZŠ

� �1 9 2010 PR 1 500,00 500 € Svalitnenie životného prostredia Zrenovovaná školská trieda

ZŠ Na Hôrke Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 �06 2010 PR 0,00 0
Projektové vyučovanie – využitie 

zemného plynu a alternatívne palivá v 
doprave

Ekologickejší spôsob cestovania
( získali 

1.miesto v 
súťaži)

ZŠ s MŠ 
Novozámocká 

126
Energia v doprave Eko-fond � �31 3 2010 �06 2010 PR 0,00 0

Projektové vyučovanie – využitie 
zemného plynu a alternatívne palivá v 

doprave
Ekologickejší spôsob cestovania

( získali 
3.miesto v 

súťaži)

ZŠ Škultétyho Človeče nehnevaj sa
Nitrianska komunitná 

nadácia
� �1 2 2010 NO 255,00 26 €

Rozširovanie vedomostí a zručností v 
oblasti dopravnej výchovy

Pre žiakov 1.-4. 
ročníkov

ZŠ Benkova
V škole či doma – pravidelne a 

rovnako

ING Šanca pre deti
Socia � �1 1 2010 �03 2010 PR 1 139,00 0

Vybudovanie návyku systematickej 
práce  žiakov so ŠVVP

realizácia: 
marec – 

november 2010

ZŠ Benkova FLOWIN-om proti obezite
Nitriansky komunitný 

fond
� �1 3 2010 �05 2010 NO 1 000,00 0 Znížiť obezitu u detí
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PO - projekt odsúhlasený
PM - projektová myšlienka
PS - projekt v stave spracovania
NO - neodsúhlasený projekt
PP - projekt posudzovaný
PR - projekt realizovaný
PU - projekt ukončený
Á - spoluúčasť zabezpečená cez uznesenie
N - spoluúčasť zatiaľ nezabezpečená cez uznesenie

ŠF Proj_team - Štrukturálne fondy, Projektový team
OKaŠ - Oddelenie kultúry a športu
SMŠ - Správa materských škôl
SZSS - Správa zariadení sociálnych služieb Nitra
ÚSÚ - Útvar sociálneho úradu
ÚŠÚ - Útvar školského úradu




