
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

Referát 
projektového 
manažmentu 

/ÚHA

Riešenie bezpečnosti 
cestnej premávky na 

priechodoch pre chodcov 
v meste Nitra 

Výzva číslo IV. 
Prezídia Policajného 

zboru 2014
na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie 
dotácie z rozpočtovej 

kapitoly 
Ministerstva vnútra 

SR 

15.5.2014 PO 25 276, 764 1 264 €
Zvýšenie bezpečnosti cestnej 

premávky na vybraných priechodoch 
pre chodcov

     osadením LED 
blikajúcich svetiel 
umiestnených vo 

vozovke, nasvetlenie 
priechodov mimo 

verejného osvetlenia a 
umiestnenie dopravnej 

značky IP6 do 
retroreflexného rámu. 

Referát 
projektového 
manažmentu

Rekonštrukcia objektu 
Kina Palace

Environmentálny fond - 
činnosť L1: 
Zvyšovanie 

energetickej účinnosti 
existujúcich verejných 

budov vrátane 
zatepľovania

17.7.2014 NO 274 903,04 € 74 903 €
Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budovy

Zateplenie 
obvodovového a 
strešného plášťa

Referát 
projektového 
manažmentu

ZŠ Kniežaťa Pribinu, A. 
Šulgana 1, Nitra

Environmentálny fond - 
činnosť L1: 
Zvyšovanie 

energetickej účinnosti 
existujúcich verejných 

budov vrátane 
zatepľovania

17.7.2014 NO 548 817,95 € 348 818 €
Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budovy

Zateplenie 
obvodovového a 
strešného plášťa 

(škola 1 a 2), 
zateplenie suterénu, 

bleskozvod

Referát 
projektového 
manažmentu

Rekonštrukcia bývalej 
ZŠ Svätourbanská ulica, 

Nitra - Zobor

Environmentálny fond - 
činnosť L1: 
Zvyšovanie 

energetickej účinnosti 
existujúcich verejných 

budov vrátane 
zatepľovania

17.7.2014 NO 290 803,38 90 803 €
Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budovy

Zateplenie 
obvodových stien a 

plášť budov, 
zateplenie strechy a 
podkrovia, výmena 

fasádnych a strešných 
výpĺní otvorov, 
modernizácia a 

výmena zdroja tepla a 
pridružených rozvodov



Organizácia/
Garant

Číslo projektu Názov projektu
Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Dátum 
odsúhlasenia

Stav 
projektu

Celkový rozpočet v 
€

Spoluúčasť 
žiadateľa %/€

Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Kultúra
685/2014/ 

OŠMŠaK

Nitrianske kultúrne leto 

2014

Nitriansky 

samosprávny kraj
17.10.2013 23.5.2014 PR 18 100 € 91%

Obohatenie kultúrneho života v 

meste Nitra, oživenie centra 

mesta, vytvorenie platformy 

pre mladých umelcov, 

rozšírenie ponuky kultúrnych 

Kultúrne vyžitie obyvateľov i 

návstevníkov Nitry, oživenie 

centra mesta a Mestského 

praku na Sihoti

výška 

podpory: 

700€ 

Kultúra
MK-

3119/2014/7.1
Nitra, milá Nitra 2014

Ministerstvo kultúry 

SR

4.12.2013 28.5.2014 PR 67 000 € 70%

prezentovanie Nitry ako mesta 

s pozitívnym vzťahom ku 

kultúrnemu dedičstvu, 

medzikultúrny dialóg, tradícia 

pouličných podujatí

popularizácia významných 

dejinných udalostí, zvýšenie 

záujmu verejnosti o dejiny 

prostredníctvom zážitkových 

foriem 

výška 

podpory: 

2500€ 

Kultúra
774/2014/ 

OŠMŠaK
Nitra, milá Nitra 2014

Nitriansky 

samosprávny kraj
21.5.2014 PR 67 000 € 70%

prezentovanie Nitry ako mesta 

s pozitívnym vzťahom ku 

kultúrnemu dedičstvu, 

medzikultúrny dialóg, tradícia 

pouličných podujatí

popularizácia významných 

dejinných udalostí, zvýšenie 

záujmu verejnosti o dejiny 

prostredníctvom zážitkových 

foriem 

výška 

podpory: 

3500€ 

Kultúra
MK-

2839/2014/1.1

Veža strážna "Turecká 

varta" na vrchu Borina v 

Nitre, ÚZPF č.1505/0

Ministerstvo kultúry 

SR
5.12.2013 2.6.2014 PR 18 000 € 5%

Realizácia postupnej obnovy 

NKP Veža strážna - prípravná a 

projektová dokumentácia

obnova národnej kultúrnej 

pamiatky

výška 

podpory : 

2000€

Kultúra

MK-180/2014/4.2.241. Nitrianska hudobná jar 

Ministerstvo kultúry 

SR

19.11.2013 3.6.2014 PR 10 000 € 50%

zachovanie tradície, obohatenie 

kultúrneho života v meste a 

rozvíjanie vzťahu poslucháčov k 

vážnej hudbe

kultúrne vyžitie obyvateľov i 

návstevníkov Nitry na 

koncertoch profesionálnych 

tesiel

výška 

podpory: 

2500€ 

Kultúra

197/2014 XXIV.ročník Medzinárodného festivalu  sakrálnej hudby Musica sacra 2014

Nitriansky 

samosprávny kraj
10.10.2013 23.5.2014 PR 28 000 € 70%

zachovanie tradície, obohatenie 

kultúrneho života v meste a 

rozvíjanie vzťahu poslucháčov k 

sakrálnej  hudbe

kultúrne vyžitie obyvateľov i 

návstevníkov Nitry na 

koncertoch profesionálnych 

tesiel

výška 

podpory: 800 

€ 

Kultúra

MK-182/2014/4.2.2XXIV.ročník Medzinárodného festivalu  sakrálnej hudby Musica sacra 2014

Ministerstvo kultúry 

SR
14.11.2013 9.4.2014 PR 28 000 € 70%

zachovanie tradície, obohatenie 

kultúrneho života v meste a 

rozvíjanie vzťahu poslucháčov k 

sakrálnej  hudbe

kultúrne vyžitie obyvateľov i 

návstevníkov Nitry na 

koncertoch profesionálnych 

tesiel

výška 

podpory: 8 

000 €

Kultúra

XXIV.ročník Medzinárodného festivalu  sakrálnej hudby Musica sacra 2014

Nadácia Slovenskej 

sporiteľne 
5.2.2014 20.3.2014 NO 28 000 € 70%

zachovanie tradície, obohatenie 

kultúrneho života v meste a 

rozvíjanie vzťahu poslucháčov k 

sakrálnej  hudbe

kultúrne vyžitie obyvateľov i 

návstevníkov Nitry na 

koncertoch profesionálnych 

tesiel

výška 

podpory: 0 



Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Útvar hlavného 
architekta

Bezpečne na cestách - Merač 
rýchlosti

Nadácia Allianz 11.2014 PU 1990,- 50%

Osadenie dopravného zariadenia v 
blízkosti školy na ceste I/51 - 

Levická upozorňuje vodičov na 
dodrživanie najvyššie dovolenej 

rýchlosti v obci 

Zariadenie  je funkčné a priebežne 
inforormuje vodičov na dodržiavanie 

rýchlosti



Databáza projektov - rok 2009 za OSS

Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu

Riadiaci orgán/ 

Zdroj
Dátum podania

Dátum 

odsúhlasenia

Stav 

projektu
Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Odbor 
sociálnych 

služieb

Žiadosť
o poskytnutie dotácie na 

podporu rozvoja sociálnych 
služieb 

MPSVR SR 12.2014 PP 2 196,00 10%

Cieľom dotácie je podporiť 

realizovanie a rozvoj  

pracovných návykov  a zručností 

matiek prostredníctvom 

pracovnej terapie v útulku, 

Krčméryho 22,NR

Odbor 
sociálnych 

služieb

Národný projekt Komunitné 
centrá - Komunitné centrum 

Hlboká 9

Implementačná 
agentúra 

Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia

12.2014 PR 

za splnenia zmluvných 
podmienok finančný 
príspevok na 
kalendárny mesiac na 
mzdy zamestnancov

Výkon komunitnej sociálnej 
práce v Mestskej ubytovni 
Hlboká 9

Odbor 
sociálnych 

služieb

Národný projekt Komunitné 
centrá - Komunitné centrum 

Orechov dvor

Implementačná 
agentúra 

Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia

12.2014 PR 

za splnenia zmluvných 
podmienok finančný 
príspevok na 
kalendárny mesiac na 
mzdy zamestnancov

Výkon komunitnej sociálnej 
práce v lokalite Orechvo dvor
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Databáza projektov - rok 2009 za OŠMaŠ

Tabuľka projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry - 1.1.2014 - 31.12.2014

Tabuľka projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry - 1.1.2014 - 31.12.2014

Číslo projektu
Názov 

projektu
Riadiaci orgán/ Zdroj Dátum podania

Dátum 

odsúhlasenia
Stav projektu Celkový rozpočet v €

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka Poznámka

1.

ZŠ Benkova 34, Nitra
My to 

zvládneme
MŠVVaŠ SR marec august úspešný 1 000,00 10%

Aktivity pre 
žiakov zo 
sociálne 
znevýhodneného 
prostredia

Nákup literatúry

2.

ZŠ Benkova 34, Nitra
Zdravie a 

bezpečnos
ť v školách

MŠVVaŠ SR marec neúspešný neúspešný 1 800,00 10%

Podpora 
fyzickej 
zdatnosti a 
zdravia žiakov 
s dôrazom na 
bezpečnosť.

Vypestovanie zásad bezpečného správania 
a zdravého životného štýlu.

3.

ZŠ Benkova 34, Nitra
Bezpečne 
na cestách

Volswagen Slovensko marec 0 neúspešný 0 10%
Bezpečné 
správanie na 
cestách.

Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti

4.

ZŠ Benkova 34, Nitra

Kamarát 
spolužiak-
kamarát 
tablet

MŠVVaŠ SR apríl august úspešný 1732,00 10%

Sprístupniť 
žiakom s 
poruchami 
učenia prácu s 
tabletom 

Využívanie IKT vo vyučovaní

5.

ZŠ Benkova 34, Nitra

Tvorba 
automobilo

v v 3D 
prostredí

KontoOrange september október neúspešný 0 10%

Formovanie 
zručnostia 
logického 
myslenia v 
programovaní

Zručnosti vo využívaní IKT

6.

ZŠ Benkova 34, Nitra
Rodina do 

školy
Nitrianska komunitná 

nadácia
október november úspešný 1200,00 10%

Vytvoriť 
spoločné 
workshopy 
rodičov a detí

Spolupráca rodiny a školy

7.
ZŠ Benkova 34, Nitra

Triedne 
banky

KontoOrange september november úspešný 1200,00 10%
Rozvoj 
finančnej 
gramotnosti

Uplatnenie výzvy MŠVVaŠ SR

8.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

"Čítajme 
spolu" - 
Podpora 

výchovy a 
vzdelávani
a žiakov 

zo 
sociálne 

znevýhodn
eného 

prostredia
v 

základných 
školách

MŠVVaŠ 24.4.2014 15.7.2014 úspešný 2 940 € 5%

Zapojiť rómske 
deti do diania v 
škole a zlepšiť 
čitateľskú 
gramotnosť

Deti aj rodičia spolu čítali , zlepšila sa 
čitateľská gramotnosť, vybudovala sa 

knižnica.

9

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

PRINED - 
Projekt 

inkluzívnej 
edukácie

MPC Bratislava 12.5.2014 14.7.2014 úspešný 10 000 € 0

Podporiť a 
zvýšiť 
vzdelanostnú 
úroveň žiakov 
pocghádzajúci
ch z 
marginalizovan
ých rómskych 
komunít

realizuje sa

10

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

Vzdelávaní
m 

pedagogic
kých 

zamestnan
cov k 
inklúzii 

marginaliz
ovaných 

rómskych 
komunít

MPC Prešov 2012 2012 pokračuje
10 000,- € materiál pre 

školu + refundácia miezd 
pedagogických asistentov

0

Implementovať 
do ŠkVP 
model s 
celodenným 
výchovným 
systémom za 
pomoci 
asistentov a 
podporiť 
realizáciu 
osvetových 
programov k 
tematike 
vzdelávania 
rodičov a 
žiakov 
pocghádzajúci
ch zo sociálne 
znevýhodnené
ho prostredia

realizuje sa

11

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra
Aktivizujúc
e metódy 

vo výchove
MPC Bratislava 11.2.2014 23.4.2014 úspešný 1381 € 0

Skvalitniť 
edukačný 
proces

realizuje sa

12

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

Program 
podpory 

digitalizáci
e škôl

EDULAB Bratislava 27.8.2014 0.1.1900 prihlásený 0,00 0

Implememtova
ť IKT a 
moderné 
metódy do 
pedagogickej 
praxe

realizuje sa

13.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

Zvyšovani
e kvality 

vzdelávani
a na 

základných 
a 

stredných 
školách s 
využitím 

elektronick
ého 

testovania

NUCEM Bratislava 19.12.2013 12.6.2014 pokračuje 2 920,80 € 0 Zvýšiť kvalitu 
vzdelávania

realizuje sa

14.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

Komplexný 
poradensk
ý systém 
prevencie 

a 
ovplyvňova

nia 
sociálno-

patologick
ých javov v 
školskom 
prostredí

Národný projekt VUDPaP 17.1.2013 16.6.2014 pokračuje 2000 € 0

Skvalitniť 
výchovné 
poradenstvo a 
následne voľbu 
povolania pre 
žiakov ZŠ

realizuje sa

15.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

"Ukáž, čo 
vieš" 

Sociálna 
inklúzia 
osôb 

sociálne 
vylúčených 

a osôb 
ohrozenýc

h 
sociálnym 
vylúčením.

Mesto Nitra  február 2014 1.3.2014 úspešný 410 € 0

Prezentovanie 
vedomostnej a 
špotrovej 
zdatnosti detí 
zo sociálne 
znevýhodnené
ho prostredia

ukončený

16.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

"Moderné 
vzdelávani

e - 
digitálne 

vzdelávani
e pre 

všeobecno-
vzdelávaci

e 
predmety"

Národný projekt - UIPS 13.12.2012 18.11.2013 pokračuje 5 000 € 0

Skvalitniť 
technické 
vybavenie 
školy a 
výchovno-
vyučovací 
proces

realizuje sa

17.

ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra

Zvýšenie 
kvalifikácie 

učiteľov 
telesnej 
výchovy

Národný projekt 2.9.2013 13.1.2014 pokračuje 937,42 € 0

Zvýšiť 
kvalifikáciu 
učiteľov 
telesnej 
výchovy

realizuje sa

18.

ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Vzdelávaní
m 

pedagogic
kých 

zamestnan
cov k 
inklúzii 

marginaliz
ovaných 

rómskych 
komunít

MPC Prešov 1.2.2012 IV.2012 realizuje sa

10 000,- € materiál pre 
školu + refundácia miezd 
pedagogických asistentov

0%

Zlepšiť 
prípravu žiakov 
zo sociálne 
znevýhodnené
ho prostredia

realizuje sa

19.

ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Elektronizá
cia 

vzdelávaci
eho 

systému 
regionálne

ho 
školstva

MŠVVaŠ SR 30.1.2014 2.6.2014 realizuje sa 7 176,-€ 0%

Zlepšiť kvalitu 
vzdelávania v 
základnej škole

realizuje sa

20.

ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Zvyšovani
e kvality 

vzdelávani
a na ZŠ a 

SŠ s 
využitím 

elektronick
ého 

testovania

NÚCEM Bratislava 19.9.2013 8.1.2014 realizuje sa 2 756,40,-€ 0%

Zlepšiť kvalitu 
vzdelávania v 
základnej škole

realizuje sa

21.

ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Moderné 
vzdelávani
e- digitálne 
vzdelávani

e pre 
všeobecno
vzdelávaci

e 
predmety

ÚIPŠ Bratislava 4.11.2013 18.11.2013 realizuje sa 0 0%

Zlepšiť kvalitu 
vzdelávania v 
základnej škole

realizuje sa

22.

ZŠ Krčméryho 2, Nitra

Podpora 
profesijnej 
orientácie 
žiakov na 
odborné 

vzdelávani
e a 

prípravu 
prostrední

ctvom 
rozvoja 

polytechni
ckej 

výchovy 
zameranej 
na rozvoj 

pracovnýc
h zručností

ŠIOV Bratislava 13.5.2014 22.9.2014 bude sa realizovať

notebook, interaktívna 
tabuľa, dataprjektor, 

reproduktory (zapožičané, 
bez udania ceny)

0%

Podporiť 
profesijnú 
orientáciu 
žiakov 
rozvojom 
pracovných 
zručností

realizuje sa

23.

ZŠ Na Hôrke 30, Nitra
Šport, 

zdravie, 
priateľstvo

MŠVVaŠ SR 13.5.2014 0 neúspešný 1 380,00 10 % Rozvoj športu neúspešný

24.
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra

Ekopavilón 
v škole

MŠVVaŠ SR 25.3.2014 0 neúspešný 1 200,00 10 %
Environmentálna 
výchova

neúspešný

25.
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra

Nech sa 
nám 

netúlajú
COOP Jednota 12.2.2014 0 neúspešný 1 412 10 %

Environmentálna 
výchova

neúspešný

26.
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra

Nech sa 
nám 

netúlajú
COOP Jednota 12.2.2014 0 neúspešný 995 10 % Rozvoj športu neúspešný

27.
ZŠ Na Hôrke 30, Nitra

Educate 
Slovakia

AISEC Nitra 13.11.2014 0 realizuje sa 150 100 %
Rozvoj 
anglického 
jazyka

neúspešný

28.

ZŠ Tulipánová 1, Nitra

Učím 
Sestru, 
učím 

Brata...ale
bo USB 
učenie

Nadácia Volswagen 
Slovakia

10.3.2014 1.00 neúspešný 3 267,00 9,7 %

Zlepšenie 
vedomostí v 
dopravnej 
výchove 
prostredníctvom 
počítačových a 
komunikačných 
zručností.

neúspešný

29.

ZŠ Tulipánová 1, Nitra

Trieda v 
prírode a 

letná 
čitáreň

MŠVVaŠ SR 11.4.2014 8.14 ukončený 2 553 5%

Podporenie 
čitateľskej 
gramotnosti 
žiakov zo 
sociálne 
znevýhodneného 
prostredia 
prostredníctvom 
vybudovania 
triedy v prírode 
a letnej čitárne.

zrealizovaný, ukončený

30.

ZŠ Tulipánová 1, Nitra

Miniauditór
ium a 
zimná 
čitáreň

Samsung, o.z. 1.10.2014 0 neúspešný 3 000 13 %

Podporenie 
komunikačných 
a prezentačných 
zručností žiakov 
prostredníctvom 
miniauditória.

neúspešný
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31.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Šach na 
školách - 
Chess in 
Schools

Slovenský šachový zväz za 
podpory  Medzinárodnej 

šachovej federácie - FIDE
   14.12.2011   14.12.2011 realizuje sa

Škole bol zapožičaný 
materiál:15 ks šachových 

súprav, 1 ks 
demonštračná 

šachovnica, 1 ks učebnica 
Škola šachu 

0%

V priebehu troch 
rokov 
systematicky 
podporiť 
vyučovanie 
šachu - v rámci 
záujmového 
útvaru

realizuje sa 

Škole bol 
zapožičaný 

materiál:15 ks 
šachových 

súprav, 1 ks 
demonštračná 
šachovnica, 1 
ks učebnica 
Škola šachu 

32.

ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, 
Nitra

Baterky na 
správnom 

mieste

INSA s.r.o. Sereď pod 
táštitou Ministerstva 

životného prostredia SR

12.12.2011 12.12.2011 realizuje sa
Dodaný materiál na zber - 

plastové koše, boxy a 
informačné letáky

0%

Aktívna ochrana 
životného 
prostredia, 
plnenie cieľov 
environmentálnej 
výchovy, 
zvyšovanie 
povedomia 
žiakov o 
dôležitosti 
recyklácie 
odpadu

realizuje sa

Dodaný 
materiál na 

zber - 
plastové 

koše, boxy a 
informačné 

letáky

33.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Zvyšovani
e kvality 

vzdelávani
a na 

základných 
a 

stredných 
školách s 
využitím 

elektronick
ého 

testovania

Národný ústav 
certifikovaných meraní 
vzdelávania, Bratislava                                   

1.6.2013 19.6.2013 realizuje sa
Projekt sa ukončí v 

novembri 2015. 
0,00%

Zabezpečenie 
aktívnej účasti 
školy v 
Testovaní žiakov

realizuje sa 

Projekt sa 
ukončí v 
novembri 

2015. 

34.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Komplexný 
poradensk
ý systém 
prevencie 

a 
ovplyvňova
nia siciálno 

- 
patologick
ých javov v 
školskom 
prostredí

Výskumný ústav detskej 
psychológie a 

patopsychológie, 
Bratislava

1.11.2013 14.11.2013 realizuje sa

Dodaný odborný 
metodický materiál, 
Projekt sa ukončí v 

októbri  2015

0%

Rozvoj ľudských 
zdrojov v 
systéme 
výchovného 
poradenstva a 
prevencie aj na 
inováciu 
metodologických 
nástrojov, 
pracovných 
pomôcok. 
Prevencia pred 
sociálnou 
patológiou u 
žiakov ZŠ a 
zefektívnenie 
sociálnej 
integrácie 
vrátane zvýšenia 
zamestnanosti a 
uplatniteľnosti na 
trhu práce.

realizuje sa 

Dodaný 
odborný 

metodický 
materiál, 
projekt sa 
ukončí v 

októbri  2015

35.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Podpora 
profesijnej 
orientácie 
žiakov ZŠ 

na 
odborné 

vzdelávani
e a 

prípravu 
prostrední

ctvom 
rozvoja 

polytechni
ckej 

výchovy 
zameranej 
na rozvoj 

pracovnýc
h zručností 
a práca s 
talentami.

Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, Bratislava

8.11.2013 20.11.2013 realizuje sa
Projekt sa ukončí v 

októbri 2015. 
0%

Podieľať sa na 
realizácii aktivít 
projektu z fyziky, 
techniky, 
biológie a 
chémie.

realizuje sa 
Projekt sa 
ukončí v 

októbri 2015. 

36.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Zvýšenie 
kvalifikácie 

učiteľov 
telesnej a 
športovej 
výchovy

Národné športové 
centrum, Bratislava

31.3.2013 16.12.2013 realizuje sa

Škola získala 2 ks 
balíčkov pomôcok na 

telesnú výchovu v hodnote 
po 468,74 €.

0%

Zvýšenie 
kvalifikovanosti 
vyučujúcich 
telesnej a 
športovej 
výchovy s 
dôrazom na 
inováciu metód a 
foriem výučby 
telesnej výchovy 
na základných a 
stredných 
školách.

realizuje sa

Škola získala 
2 ks balíčkov 
pomôcok na 

telesnú 
výchovu v 

hodnote po 
468,74 €.

37.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Moderné 
vzdelávani

e - 
digitálne 

vzdelávani
e pre 

všeobecno-
vzdelávaci

e 
predmety

Centrum vedecko-
technických informácií SR,                              

Bratislava
23.1.2014 14.2.2014 realizuje sa

Škola získala 1 ks 
interaktívnej tabule s 

projektorom, 1 ks 
notebook a sadu 

reproduktorov + kabeláž 
na ozvučenie učebne

0%

Inovácia obsahu 
a metód výučby 
s dôrazom na 
využívanie 
digitalizovaného 
obsahu, 
zvýšenie 
popularizácie a 
motivácie žiakov 
vzdelávať sa v 
prírodovedných 
predmetoch.

realizuje sa 

Škola získala 
1 ks 

interaktívnej 
tabule s 

projektorom, 
1 ks notebook 

a sadu 
reproduktorov 
+ kabeláž na 

ozvučenie 
učebne

38.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra

Elektronizá
cia 

vzdelávaci
eho 

systému 
regionálne

ho 
školstva

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu 

SR,                                  
Bratislava

30.1.2014 30.1.2014 realizuje sa
Škola získala 2 ks 

Interaktívnych tabúľ s 
projektorom a notebook

0%

Vybudovanie a 
vytvorenie 
funkčného 
elektronického 
vzdelávacieho 
systému a 
uvedenie 
elektronických 
služieb do 
prevádzky, tak 
ako aj zriadenie 
a vybavenie 
digitálnych tried 
a prispôsobenie 
digitálneho 
obsahu.

realizuje sa 

Škola získala 
2 ks 

Interaktívnych 
tabúľ s 

projektorom a 
notebook

39.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
EDUCATE 
Slovakia

AIESEC Nitra 24.2.2014 14.3.2014 realizuje sa
Financované z Rady 

rodičov
100%

Aktívna účasť 
štyroch 
zahraničných 
študentov na 
výchovno-
vzdelávacom 
procese za 
účelom 
prezentácie ich 
krajiny, pôvodu 
a kultúry v 
anglickom jazyku

realizuje sa 
Financované z 
Rady rodičov

40.

ZŠ kr. Svätopluka, Dražovská 6, Nitra
Aktivizujúc
e metódy 

vo výchove

Metodicko-pedagogické 
centrum Bratislava

19.3.2014 27.3.2014 realizuje sa

Škola získala 1 ks 
interaktívnej tabule s 
projektorom. Každý 

účastní získa edukačný 
balíček obsahujúci 

interaktívne digitálne 
pomôcky

0%

Skvalitnenie 
vzdelávania 
pedagogických 
zamestnancov v 
oblasti výchovy 
s dôrazom na 
profesionálne 
zvládnutie 
využívania 
aktivizujúcich 
metód vo 
výchove nielen v 
reálnom 
prostredí, ale i v 
spojení s novými 
informačnými 
technológiami.

realizuje sa

Škola získala 
1 ks 

interaktívnej 
tabule s 

projektorom. 
Každý účastní 

získa 
edukačný 
balíček 

obsahujúci 
interaktívne 

digitálne 
pomôcky

41.
ZŠ  Cabajská 2, Nitra

Aby sa 
nám 

netúlali
COOP Jednota január apríl neúspešný 1 500,00 5%

Zmysluplné 
využitie voľného 
času detí

neúspešný

42.

ZŠ  Cabajská 2, Nitra
Bezpečná 

škola
Slovnaft január marec neúspešný 3500 0%

Naučiť žiakov 
pracovať 
bezpečne s 
internetom a 
vyhnúť sa 
nástrahám 
virtuálneho sveta

neúspešný

43.
ZŠ  Cabajská 2, Nitra

Školy pre 
budúcnosť

Nadácia Orange september október neúspešný 1 812 17%
Inovatívne 
metódy vo 
vyučovaní SJL

neúspešný

44.

ZŠ  Cabajská 2, Nitra
Podpora 
kultúry a 
športu

NSK október posudzuje sa posudzuje sa 1766 0%

Uchovávanie 
nehmotného 
kultúrneho 
dedičstva, 
kultúrna 
osvetová činnosť

posudzuje sa

45.
ZŠ  Cabajská 2, Nitra

Podpora 
kultúry a 
športu

NSK október posudzuje sa 785 30%
Získanie 
športového 
náčinia - florbal

46.
ZŠ  Cabajská 2, Nitra

Školy pre 
budúcnosť

Nadácia Orange september október neúspešný 2 300 35%
Zriadenie 
prírodnej 
telocvične

neúspešný

47.

ZŠ  Cabajská 2, Nitra
Bezpečne 
na cestách

Volswagen marec máj neúspešný 3000 0%

Vychovať 
budúcu 
generáciu 
zodpovedných a 
bezpečných 
účastníkov 
cestnej 
premávky

neúspešný

48.

ZŠ  Cabajská 2, Nitra Elite 2014 Samsung január jún neúspešný 3 000 0%

Podpora 
pravidelného 
športovania a 
zdravého 
životného štýlu

neúspešný

49.

ZŠ Ščasného 22, Nitra

Vzdelávaní
m 

pedagogic
kých 

zamestnan
cov k 
inklúzii 

rómskych 
komunít.

MŠVVaŠ SR 1.4.2012 1.V..2012 realizuje sa
10 000 materiál pre školu 

+ refundácia miezd 
asistentov

0

Implementovať 
do praxe 
pedagogfický 
model školy s 
celodennou 
starostlivosťou

realizuje sa

50.

ZŠ Ščasného 22, Nitra

Národný 
projekt: 

Komplexný 
poradensk
ý systém 
prevencie 

a 
ovplyvňova

nia 
sociálno-

patologick
ých javov v 
školskom 
prostredí

Výskumný ústav detskej 
psychológie                    a 

patopsychológie v  
Bratislave

17.1.2013 1.VI.2013 realizuje sa
1321 - materiál pre školu- 

vzdelávacia,odborná 
literatúra

0

Implementovať 
do praxe systém 
prevencie a 
ovplyvňovania 
sociálno-
patologických 
javov v školskom 
prostredí

realizuje sa

51.

ZŠ Ščasného 22, Nitra

Národný 
projekt: 
Zvýšenie 

kvalifikácie 
učiteľov 
telesnej 

a športove
j výchovy

Národné športové 
centrum, Bratislava

18.6.2013 5.9.2013 realizuje sa 937- športový materiál 0

Zvýšenie 
atraktínosti 
predmetu 
telesná a 
športová 
výchova pre 
žiakov 

realizuje sa

52.

ZŠ Ščasného 22, Nitra

Elektronizá
cia 

vzdelávaci
eho 

systému 
regionálne

ho 
školstva

MŠVVaŠ SR 6.2.2014 13.V.2014 realizuje sa
4992-materiál započičaný 

škole-2 interaktívne 
tabule s prísl.

0

Vybudovanie a 
vytvorenie 
funkčného 
elektronického 
vzdelávacieho 
systému

realizuje sa

53.
ZŠ Beethovenova 1, Nitra

Záložka do 
knihy

Slovenská pedagogická 
knižnica

28.10.2014 1.00 ukončený 0 0
Podporiť u 
žiakov trvalý 
vzťah ku knihe

ukončený

54.

ZŠ Beethovenova 1, Nitra
Škola 

otvorená 
športu

ZŠ Beehtovenova 2007 3.12 realizuje sa 0 0

Sprístupnenie 
areálov a 
telocvičná 
verejnosti, 
podpora 
zdravého 
životného štýlu

realizuje sa

55.

ZŠ Topoľová
Nech sa 

nám 
netúlajú

Nadácia jednota COOP 21.2.2014 9.5.2014 úspešný 1 500,00 150

Naučiť žiakov 
aktívne 
využívať voľný 
čas

ukončený
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56.

ZŠ Topoľová
Poznávaj, 
staraj sa a 

chráň
MsÚ Nitra 27.3.2014 0 neúspešný 1 326,40 86

Podpora a 
obohatenie 
ŠkVP

neúspešný

57.

ZŠ Topoľová

Na ceste k 
inkluzívne

mu 
vzdelávani

u 
zdravotne 
postihnutý
ch žiakov 

MsÚ Nitra 11.4.2014 0 neúspešný 2 470,00 970

Vybavenie 
špeciálnych 
učební pre 
žiakov so 
zdravotným 
postihnutím, 
skvalitnenie 
vyučovacieho 
procesu 
prostredníctvo
m IKT

neúspešný

58.

ZŠ Topoľová

Oáza 
pokoja v 
prírode 

relaxačno-
oddychový 

kútik

MsÚ Nitra 11.5.,2014 0 neúspešný 2 110,00 110

Vytvoriť 
relaxačno-
oddychový 
kútik v prírode

neúspešný

59.

ZŠ Topoľová

Nitra-
Európa- 

Svet za 90 
minút

OZ samsung galanta 2.10.2014 posudzuje sa posudzuje sa 1475 150

Rozvíjanie 
digitálnej 
gramotnosti, 
podpora 
motivačnej 
úrovne 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu v 
oblasti 
regionálnej 
výchovy

posudzuje sa

60.
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Bezpečne 
na cestách

Volswagen 4.14 0 neúspešný 0 0
Dopravná 
výchova

neúspešný

61.
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Nech sa 
nám 

netúlajú
COOP Jednota 5.14 0 neúspešný 0 0

Volnočasové 
aktivity

neúspešný

62.
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Nech sa 
nám 

netúlajú
COOP Jednota 12.14 0 posudzuje sa 0 0

Volnočasové 
aktivity

posudzuje sa

63.
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Školy pre 
budúcnosť

Orange 12.14 0 neúspešný 0 0
Modernizácia 
vyučovacieho 
procesu

neúspešný

64.
ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Enviroproj
ekt zelená 

škola
Živica 12.14 0 neúspešný 0 0

Ekológia 
životného 
prostredia

neúspešný

65.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Národný 
projekt 

Zvýšenie 
kvalifikáci
e učiteľov  
telesnej a 
športovej 
výchovy

Národné športové 
centrum Bratislava

9.13 1.14 realizuje sa
1880 pomôcky pre 

školu
0

Zvýšiť a rozšíriť 
kvalifikáciu 
učiteľov                         

prebieha

66.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Medzináro
dný 

projekt 
Druhý krok

OZ PROFKREATIS 1.1.2014 1.14 realizuje sa 400 pomôcka pre škoku 0

Výchovno-
preventívny 
program rozvoja 
multikultúrnej 
tolerancie žiakov 
proti násiliu v 
školách

prebieha

67.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra
Educate 
Slovakia

AIESEC Nitra 1.9.2014 9.14 ukončený 300 €

Prezentovať 
žiakom krajinu, 
pôvod a kultúru 
v ANJ

ukončený

68.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Reprezent
ačné 

oblečenie 
pre atlétov 

(v rámci 
programu 
Podpora 
rozvoja 

športu na 
rok 2014)

Úrad vlády SR 1.9.2014 11.14 neúspešný 8 281 5%

Podporiť a 
motivovať  
žiakov k 
športovaniu a 
zdravému 
životnému štýlu

neúspešný

69.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

Detský 
svet- 

pohyb- hra- 
učenie

Slovnaft-Zelené oázy-
Ekopolis

1.12.2014 12.14 posudzuje sa 5000 0%

Vytvoriť krajinu v 
detskej mierke 
(priblížiť deťom 
prírodno-
hospodársku 
krajinu 
Slovenska 
prostredníctvom 
náučného 
chodníka)

podaný

70.

ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra

Nech sa 

nám 

netúlajú

Nadácia Jednota COOP február 2014 29.5.2014 úspešný 2 000 € 25%

Kúpa a 
inštalácia pece 
na vypaľovanie 
keramiky, pre 
potreby 
keramického 
krúžku.

Projekt úspešný, žiaci ktorí navštevujú 
keramický krúžok dokončujú výrobky 

71.

ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra

Comenius
SAAIC -Program 

celoživotného vzdelávania 
október 2013 1.6.2013

úspešný- prebieha do júna 
2015

21 000 € 0%

Medzinárodné 
partnerstvo, 
multikultúrna 
výchova, 
spoznávanie 
cudzích kultúr a 
prostredia.

projekt prebieha, zatiaľ sa uskutočnili 
mobility v 4 krajinách

72.

ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra

Hovoríme 
francúzsky

Orange - Školy pre 
budúcnosť

február 2014 _ neúspešný 3 000 € 5%

Vytvorenie 
prostredia pre 
rozvoj 
komunikačných 
schopností vo 
francúzskom 
jazyku.

neúspešný

73.

ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra

Elite 2014 Sasung apríl 2014 _ neúspešný 3 000 € 20%

Vytvorenie 
kultúrneho 
prostredia pre 
žiakov školy v 
súvislosti so 
školskou 
knižnicou, 
vybudovanie 
priestoru pre 
školskú 
knižnicu.

neúspešný

74.

ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana 1, 
Nitra

Expozícia 
k dejinám 

ZŠ 
kniežaťa 
Pribinu

Mesto Nitra február 2014 _ neúspešný 2 800 € 5%

Vypracovanie 
a inštalácia 
panelov, 
vypracovanie 
expozície 
zameranej na 
dejiny 
Základnej školy 
kniežaťa 
Pribinu Nitra

neúspešný

75.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Národný 
projekt - 
podpora 

profesijnej 
orientácie 
žiakov ZŠ 

na 
odborné 

vzdelôávan
ie a 

prípravu 
prostrední

ctvom 
rozvoja 

polytechni
ckej 

výchovy 
zameranej 
na rozvoj 
pracovnýc
h zručností 
a práca s 
talentami

EÚ - ŠIOV 21.8.2013 31.10.2013 realizuje sa
zriadenie učebne 
techniky, fyziky a 

biochémie
0%

Rozvoj 
polytechnickej 
výchovy a 
podpora 
praktických 
činností na 
predmetoch 
chémia, biológia 
fyzika a technika

prebieha

76.
ZŠ Fatranská 14, Nitra

Vzdelávani
e pre 21. 
storočie

Program ELITE - Samsung 20.11.2013 0.1.1900 neúspešný 2480 0% 0 neúspešný

77.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Národný 
projekt - 
Moderné 
vzdelávani

e - 
digitálne 

vzdelávani
e pre 

všeobecno-
vzdelávaci

e 
predmety

EÚ - Centrum vedecko-
technických informácií

17.1.2014 17.1.2014 realizuje sa
zapožičanie didaktickej 

techniky
0%

Obsahová 
prestavba 
vzdelávania na 
ZŠ

prebieha

78.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Elektronizá
cia 

vzdelávaci
eho 

systému 
regionálne

ho 
školstva

MŠVVaŠ 21.1.2014 27.3.2014 realizuje sa
zapožičanie didaktickej 

techniky
0%

Elektronizácia 
vzdelávania a 
digitálnych 
interaktívnych 
technológií do 
škôl

prebieha

79.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Elektronizá
cia 

vzdelávaci
eho 

systému 
regionálne

ho 
školstva

MŠVVaŠ 2.4.2014 11.4.2014 realizuje sa
zapožičanie didaktickej 

techniky
0%

Elektronizácia 
vzdelávania a 
digitálnych 
interaktívnych 
technológií do 
škôl

prebieha

80.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

SME v 
škole - 
Etická 

výchova

Nadácia Petit Academi 10.6.2014 12.6.2014 ukončený 604,8 0%

Zabezpečenie 
pracovných 
zošitov pre 
predmet etická 
výchova a 
dennej tleče

ukončený

81.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

SME v 
škole - 

Dopravná 
výchova

Nadácia Petit Academi 10.6.2014 12.6.2014 ukončený 57,6 0%

Zabezpečenie 
pracovných 
zošitov pre 
predmet 
dopravná 
výchova a 
dennej tleče

ukončený

82.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Čítame 
spolu - 

číta celá 
trieda

Mesto Nitra 15.10.2014 posudzuje sa 1 473 30%

Podpora čítania 
a rozvoj 
čitateľských 
zručností

posudzuje sa

83.

ZŠ Fatranská 14, Nitra
Aktivizujúc
e metódy 

vo výchove
MPC Nitra 1.10.2013 20.1.2014 realizuje sa

zapožičanie didaktickej 
techniky

0%

Digitálna 
podpora 
výchovných 
aktivít v ŠKD

realizuje sa

84.

ZŠ Fatranská 14, Nitra
EDUCATE 
Slovakia

AIESEC Nitra 20.10.2014 10.11.2014
pripravený na realizáciu 

2/2015
450 100%

Podpora 
jazykového 
vyučovania 
stážistami zo 
zahraničia

pripravený na realizáciu 2/2015

85.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Zvyšovani
e kvality 

vzdelávani
a na 

základných 
a 

stredných 
školách s 
vzužitím 

elektronick
ého 

testovania

NÚCEM 14.4.2014 3.7.2014 realizuje sa
zabezpečenie testovacích 

nástrojov
0%

Získanie 
databázy testov 
pre žiakov ZŠ

realizuje sa

86.

ZŠ Fatranská 14, Nitra

Zvýšenie 
kvalifikácie 

učiteľov 
telesnej a 
športovej 
prípravy

NŠC SR 23.9.2014 realizuje sa realizuje sa 2357,64 0%

Vzdelávanie 
učiteľov telesnej 
výchovy a 
zabezpečenie 
pomôckami

realizuje sa

3/3



Organizácia/

Garant
Číslo projektu Názov projektu Riadiaci orgán/ Zdroj Dátum podania

Stav/Dátum 

odsúhlasenia
Stav projektu

Celkový rozpočet v 

€

Spoluúčasť 

žiadateľa %/€
Mestská polícia 

v Nitre
Šanca pre bezpečnosť III. etapa

Rada vlády SR  pre 
prevenciu kriminality

30.11.2013 1.12.2014 PO 98055,- 41%



Ciele projektu Výsledky projektu Poznámka

Zníženie miery extrémizmu, vandalizmu, graffitti a inej 

protispoločenskej činnosti v meste Nitra
zrealizovať do 30.6.2015



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

RPM - Referát projektového manžmentu
OK - Odbor kultúry
OKČaŽP - Odbor komunálnych činností a životného prostredia
SZSS - Správa zariadení sociálnych služieb Nitra
OSS - Odbor sociálnych služieb
OŠMaŠ - Odbor školstva, mládeže a športu
MsP - Mestská polícia

Garant projektu


