
PROJEKTY ŠKOLY  v školskom roku 2017/2018 – realizované alebo vypracované na účely získania finančnej dotácie 

Názov projektu Organizátor Cieľ Čas Zúčastnení 
Realizátor 

Zodpovední za priebeh 
Úspešnosť 

ZDRAVIE NA TANIERI 
2017  
Radšej často a málo ako 
naraz veľa 

Ministerstvo školstva SR 

Poukázaním na správny pitný režim, 
konzumáciu ovocia a zeleniny  
v surovom stave, konzumáciu mlieka, 
k zmene životného štýlu realizáciou 
pohybových aktivít detí a žiakov na 
podporu zdravia. 

Projektové 
vyučovanie 
16. – 21.10. 
2017 

Všetci žiaci 
školy 
Mesto Dolný 
Kubín 

Iveta Holková, vedúca ŠJ 
PaedDr.  Andrisová, riaditeľka ZŠ 
triedni učitelia 

6 000 € - zakúpenie 
šalátového pultu a umývacej 
linky do školskej kuchyni. 
 

Asistent učiteľa ako 
podpora vzdelávania 
žiakov so ŠVVP  
 

Ministerstvo školstva SR 
Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a kompetencie detí a žiakov 

2017/2018 
príprava 
projektu.  
 

ZŠ Janka 
Matúšku 

ZŠJMDK 
PaedDr.  Andrisová, riaditeľka ZŠ 
Mgr. Vešelényiová, ZRŠ  
 

Konkrétna realizácia  projektu 
začína 1.9.2018  
v rámci OPLZ-
PO1/2016/DOP/1.1.1-01 –  
V základnej škole úspešnejší  
s finančnou podporou NFP vo 
výške 88 749,00 €. 

Podpora základného 
vzdelávania  žiakov  
ZŠ Janka Matúšku 
 

Ministerstvo školstva SR 
a 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Zámerom projektu je podporiť 
budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách.  
Základný cieľ projektu: Zlepšenie 
kľúčových kompetencií žiakov 
základných škôl. 

2016 - 2018 
príprava 
projektu, 
2018 - 2019 
realizácia 
projektu 

Mesto Dolný 
Kubín a 
základná škola 

Mesto Dolný Kubín  
a ZŠJMDK 

Výzva EÚ: IROP-PO2-SC222-
2016-13 - Budovanie a 
zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných 
učební rôzneho druhu v 
základných školách (1. kolo). 
Schválený NFP vo výške 
111478,27 € / schválený ERDF 
vo výške 99743,7175 €.  
Schválené spolufinancovanie 
mesta DK je 6.308,- EUR. 
 

Podpora vyučovania - 
výučba programovania 

Harpúna o. z. 

Cieľom projektu je pripraviť žiakov na 
trh práce v budúcnosti. Podpora 
vyučovania - výučba programovania 
so zapojením odborníka z praxe do 
vyučovacieho procesu.  

 
Mesto Dolný 
Kubín a 
základná škola 

Mesto Dolný Kubín  
a ZŠJMDK 
PaedDr.  Andrisová, riaditeľka ZŠ 
Mgr. Eliaš, ZRŠ  
 

Doplnenie ŠkVP v rámci 
disponibilných hodín  
o nový obsah predmetu 
informatika v 9. ročníku.  
Finančná podpora mesta DK 
4 200 € 

Enviroprojekt 2018 - 
Naša školská záhrada - 
radosť i poučenie dáva 

Ministerstvo školstva SR 

V rozsahu 4 rokov vybudovať záhradu, 
ktorá bude miestom učenia sa a 
oddychu a vytvoriť na 
školskom dvore malý urbárny 
ekosystém. 
 

Jún – 
november 
2018 

Všetci žiaci 
školy 

PaedDr. Andrisová 
Mgr. Lacková 
 

1 845 € 
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Program Zelená škola ZŠ Janka Matúšku 

Cieľom programu environmentálneho 
vzdelávacieho programu je podpora 
školských komunít, v ktorých si ich 
členovia vyskúšajú čaro i nástrahy 
spolupráce.  

Celý šk. rok 
2017/2018 

Celá škola Mgr. Lacková 

Projekt trvá 7 rokov, počas 
ktorých sme realizovali  
3 témy zo siedmich.  Žiaci  
s pomocou učiteľov  
a rodičov riešia reálne 
potreby svojej školy 
 a okolia, čím pomáhajú  
k pozitívnej zmene. 

Od stromu k zošitu štátny podnik LESY SR 

Projekt je zameraný na pomoc školám 
na území SR. Jeho cieľom je zapojiť 
žiakov do navrhovania dizajnových 
zošitov s výhradne  lesnou tematikou 
a pripomenutie dreva ako jedinečnej 
obnoviteľnej suroviny.  

1. 2. 2018 – 
15. 3. 2018 

Žiaci I. a II. st. 

PaedDr.  Ondrejková 
Mgr. Jurčiaková, Mgr. Mikulová 
PaedDr. Trnkócyová 
Mgr. Zápotočná 

Celoslovenský projekt - 
návrhy na dizajn zošitov. 

Každá kvapka sa počíta Trafin Oil 
Zber použitého rastlinného oleja z 
domácností 

2017/2018 Celá škola PaedDr. Andrisová 
Projekt mal svoje 
pokračovanie. Pripravil sa 3. 
ročník programu.  

Voda pre život, život pre 
vodu 

Ministerstvo. Školstva 
SR a KVAPKA, nezisková 
organizácia 

Vyjadriť citový vzťah a postoj k vode a 
prírode 

2017/2018 4. ročník 
Mgr. Mikulová 
PaedDr. Trnkócyová 
Mgr. Zápotočná 

Účasť v projekte. 

Misia modrá planéta s 
Kozmixom 

Edulab n.o. 

Jedinečný projekt na podporu 
environmentálnej výchovy  
na 1. stupni ZŠ. Projekt spája 
odučenie aktivity  v škole a v teréne 
s kreatívnou hrou a interaktívnymi 
cvičeniami 

2017/2018 Žiaci 1. stupňa 
Mgr. Žáková,  
Mgr. Janáková 

Účasť v projekte, ktorý 
poskytuje učiteľovi  všetky 
potrebné materiály  
na odučenie prierezovej 
témy. 

Malá finančná akadémia 
s Kozmixom 

Edulab n.o. 

Projekt je zameraný na rozvoj 
finančnej gramotnosti, ukážkou vízie 
projektového vyučovania s rozvíjaním 
schopností čítania s porozumením. 

2017/2018 
Žiaci 3. A 4. 
ročníka 

Mgr. Žáková,  
Mgr. Janáková 

Účasť v projekte. 

Záchrana som ja FALCK a.s. 

Projekt bol zameraný na ochranu 
života a zdravia, poskytovanie prvej 
pomoci. 
 

september 
– október      
2017 

 
3.A,  3.C, 3.D, 
4.B, 4.D 

Mgr. Žáková, Mgr. Katreniaková            
Mgr. Holubčíková              
Mgr. Zápotočná,  Mgr. Mikulová 

Kolektív 3.C triedy  spolu  
s p. uč. Katreniakovou získali 
pre školu defibrilátor 
a zážitkový kurz prvej pomoci 
pre žiakov a pre učiteľov. 

Recyklohry Alino n.o. Zber elektroodpadu a batérií 2017/2018 Celá škola Mgr. R. Eliaš 
Za vyzbieraný elektroodpadu 
je škola odmenená vecnými 
cenami, ktoré dostávajú žiaci.  
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Alino Alino n.o. Zber použitého hliníka 2017/2018 Celá škola 
Mgr. Lacková, 
Mgr. Vešelényiová,  
Mgr. Eliaš 

577,10kg za tento rok, čo je 
6. miesto zo všetkých 
zúčastnených škôl. 

Športová akadémia 
Mateja Tótha 

O2 ŠPORTOVÁ 
AKADÉMIA MATEJA 
TÓTHA 

Cieľom tréningového programu 
aplikovať tréningový proces detí  ako 
všestrannú atletickú prípravu pre  
šport prostredníctvom inovatívnych 
metód, ktoré tvorcovia programu 
zostavili.  Okrem iného vytvoriť 
motorický a funkčný potenciál 
s dodržaním špecifických zákonitostí 
a zásad vývoja dieťaťa. 

2017/2018 Žiaci 1. stupňa Mgr. Kiša 

Realizácia športovej prípravy 
priamo v škole s finančnou 
podporou ŠAMT - dodanie 
športového vybavenia, 
vzdelávania pedagógov.  

 
Floorball SK LIGA 

Nadácia TV JOJ 

Projekt pozostáva z troch fáz - 
okresných mini líg, krajských turnajov 
o pohár konkrétnej florbalovej 
superstar (účasť na tomto šampionáte 
si vybojujú školy víťazstvom vo svojej 
okresnej mini lige) a celonárodného 
finálového turnaja víťazov 
jednotlivých krajských šampionátov. 
 

2017/2018 
Žiaci 
športových 
tried 

Mgr. Lakoštík 
Účasť žiakov na športových 
podujatiach. 

eTwinning – téma: 
Different languages, 
new friends 

eTwinning 
Rita Zurrapa - 
Portugalsko 

Jazyková rozmanitosť je nástrojom na 
dosiahnutie väčšieho interkultúrneho 
porozumenia a kľúčovým prvkom 
bohatého kultúrneho dedičstva nášho 
kontinentu, Podpora mnohojazyčnosti 
v celej Európe 

sept.2017 
 - jún 2018 

žiaci 2.stupňa 
ZŠ 
krajín EU - 
zapojených 
cca 12 krajín 

Mgr. Glončáková  

Projekt bol veľmi úspešný, 
pôvodne plánovaný len 
osláviť EDJ, ale sa predĺžila 
spolupráca participujúcich 
krajín a škôl, kde  sa porovnali 
aj kultúrne rozdiely. 

 
Európa v škole – téma 
Dying professions in 
Europe 

IUVENTA – Slovenský  
inštitút mládeže  

Jeho cieľom bolo poukázať na fakt, že 
na Slovensku sú ešte stále remeslá, 
ktoré aj napriek svojej nejasnej 
budúcnosti dokazujú svoju 
opodstatnenú existenciu.  

febr. 2018 
 - jún 2018 

Žiaci 1. a 2. 
stupňa našej 
školy a žiaci 
 z Poľska  
a Turecka 

Mgr. Glončáková, Mgr. Habláková,  
Mgr. Prádelová, Mgr. Povrazníková,  
Mgr. Katreniaková, Mgr. Žáková 

Realizácia cez eTwinning. 
Žiaci sa dozvedeli veľa 
zaujímavých informácií  
z histórie a zo súčasnosti 
nielen našich, ale aj 
zahraničných remesiel. 

Čitateľský oriešok Dr. Josef Raabe s.r.o. 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 
spojená s výtvarnou súťažou. 

nov. 2017 
- január  
2018 

4. ročník  

+ 3. ročník 
 

Mgr. Mikulová, Mgr. Zápotočná 
PaedDr. Trnkócyová 

Mgr. Žáková, Mgr. Varečková, 
Mgr. Holubčíková 
Mgr. Katreniaková 

3. ročník celoslovenského 
projektu spojeného  
so súťažou 
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Osmijanko Osmijanko n .o. 
Projekt zameraný na rozvoj čítania a 
na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov 

2017/2018 

4. C  

1. ročník 
3. ročník 
 

PaedDr. Trnkócyová 
Mgr. Hrabčáková, Mgr. Janáková 
Mgr. Jurčiaková, Mgr. Žáková 
Mgr. Varečková, Mgr. Holubčíková 
Mgr. Katreniaková 

Dlhodobý celoslovenský 
projekt od roku 2003 

Neobyčajné stretnutia  
s literatúrou 

OK A. Habovštiaka 
Oboznámenie s detskou literárnou 
tvorbou 

2017/2018 4. ročník 
Mgr. Mikulová, Mgr. Zápotočná 
PaedDr. Trnkócyová 

Účasť v projekte. 

Záložka do knihy spája 
školy: Múdrosť ukrytá  
v knihách 

Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave 
v spolupráci 
s Národným 
pedagogickým múzeom 
a knižnicou J. A. 
Komenského v Prahe. 

Nadviazanie kontaktov medzi českými 
a slovenskými základnými školami 
a osemročnými gymnáziami a 
podpora čítania prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh. 

2017/2018 Žiaci 5. r. PaedDr.  Ondrejková Účasť v projekte. 

Galéria plná detí Oravská galéria 
Sprístupnia učivo v nových 
súvislostiach 

2017/2018 Žiaci 1. stupňa 
Mgr. Mikulová, Mgr. Zápotočná 
PaedDr. Trnkócyová 

Cyklus výtvarných dielní  
pre deti 

Na túru s Naturou 
Obec Párnica 
v spolupráci NP Malá 
Fatra 

Poznať faunu a flóru v ekosystéme 
a výroba vtáčích búdok 

20.6.2018 4. ročník 
Mgr. Mikulová, Mgr. Zápotočná 
PaedDr. Trnkócyová 

Výroba vtáčích búdok, 
návšteva obce Párnica. 

Plavecký maratón Mesto Dolný Kubín 

Cieľom projektov je rozvíjať kladný 
vzťah k športu, prezentovať svoje 
schopnosti na verejnosti a podporiť 
aktivity mesta 

29.9.2017 Žiaci ZŠ Mgr. Komorová 

Plaveckého maratónu sa žiaci 
našej školy zúčastňujú 
pravidelne, vždy s najvyššou 
účasťou spomedzi ostatných 
mestských škôl. 

Adoptuj si seniora 

ZŠ Janka Matúšku 
v spolupráci CVČ, DRC 
s Domovom sociálnych 
služieb v Dolnom Kubíne 

Cieľom školského projektu je rozvíjať 
u mládeže schopnosť chápať 
a pomáhať seniorom.  

Celý školský 
rok 
Dva krát za 
mesiac 

Do projektu 
sa zapojilo  
30 žiakov  
2. st.  ZŠ 

Mgr. Vešelényiová 
Anna Kokošková 
Mgr. Glončáková 

Projekt trvá už 7. rok,  
za tento čas sa vytvorili veľmi 
dobré vzťahy medzi žiakmi 
našej školy a chovancami 
domova soc. služieb.  

Vzdelávacia aktivita - 
Speak Factor  

Erasmus +  
a Mladíinfo Slovensko 
 

Cieľom projektu bolo získať 
vedomosti a zručnosti v rámci 
vystupovania na verejnosti. 
Prostredníctvom rôznych aktivít, 
exkurzií v parlamente a konečného 
výstupu boli tieto zručnosti 
nadobudnuté. 

17. –  24. 6. 
2018 

Mgr. 
Habláková 
Mgr. 
Povrazníková 

Mladiinfo Slovensko v zastúpení  
Ondrej Mäsiar, Dolný Kubín 
a ZŠJMDK v zastúpení 
PaedDr. Andrisová  

Tréningový kurz bol 
realizovaný pre pracovníkov 
s mládežou v meste Ferrol, 
región Galícia, Španielsko.  
Za našu školu sa zúčastnili  
2  mladé učiteľky. 

 


