
Názov Projektu Organizátor Cieľ projektu Realizácia Cieľová 
skupina 

Zodpovední Opis projektu, finančná dotácia 

Česko-slovenský 
projekt - Záložka 
do knihy spája 
školy  

ZŠ Janka Matúšku Cieľom projektu bolo nadviazať kontakty 
medzi českými a slovenskými základnými 
i strednými školami. Zároveň podporiť 
čítanie prostredníctvom výmeny záložiek 
do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou 
technikou. 

1.9.2019 5.A, 5.B, 5.C, 
žiaci z I.stupňa 

PaedDr. Ondrejková, 
p. Kelčíková 

Projekt prebiehal v septembri 2019 počas 
vyučovacieho predmetu výtvarná 
výchova. Žiaci čítali rozprávky, povesti a 
na prečítané ukážky vyrábali záložky do 
knihy. Tie boli následne odoslané do 
partnerskej školy v Bánovciach.  

Projekt - SME V 
ŠKOLE 

ZŠ Janka Matúšku Cieľom projektu bolo sprostredkovať 
informácie z rôznych oblastí spoločenského 
života zábavnou a interaktívnou formou, 
rozvíjanie prosociálnosti, empatie, tolerancie 
a vzájomnej spolupráce.  

11.3.2019 - 
15.4.2019 

V.B, V.C, VI.C Mgr. Stašová 
Mgr. Kľusková 

Projekt prebiehal takmer celý školský rok v 
rámci prírodovedy a pracovného vyučovania.  
Žiaci detailne pozorovali v skupine rôzne javy,  
navrhovali predpoklady, diskutovali a 
premýšľali nad riešeniami, predpoklady 
overovali skúmaním, tvorili jednoduché 
výskumné záznamy. 

Projekt - Technika 
hrou 

ZŠ Janka Matúšku  Cieľom projektu bolo rozvíjať technické 
premýšľanie, ktoré tvorí základ pre 
praktickú realizáciu technicky 
zameraných činností s funkčným využitím 
predchádzajúcich skúseností a 
vedomostí. 

1.10.2018 - 
30.6.2019 

3. a 4. ročník Mgr. Holubčíková, 
Mgr. Katreniaková, 
Mgr. Katreniaková, 
Mgr. Strapec, Mgr. 
Varečková, 
Mgr. Eliaš 

Projekt prebiehal takmer celý školský rok 
v rámci prírodovedy a pracovného 
vyučovania.  Žiaci detailne pozorovali v 
skupine rôzne javy,  navrhovali 
predpoklady, diskutovali a premýšľali nad 
riešeniami, predpoklady overovali 
skúmaním, tvorili jednoduché výskumné 
záznamy. 
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Projekt Školský 
program INPP 

ZŠ Janka Matúšku Cieľom programu je pomôcť deťom 
prostredníctvom jednoduchých 
špecifických telesných cvičení rozvíjať 
motorické zručnosti, koordináciu a 
rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa 
zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich 
vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa 
zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či 
opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež 
priestorová orientácia aj organizačné 
schopnosti. 

1.9.2018 - 
28.2.2019 

4.C Mgr. Katreniaková, 
Mgr. Mikulajová 

Projekt prebiehal v školskom roku 
2018/2019 (september – február) žiaci 
4.C triedy pod vedením triednej učiteľky a 
školskej špeciálnej pedagogičky cvičili 10 
minút denne pred začiatkom vyučovania.. 
Vývinové cvičenia vychádzali z pohybov, 
ktoré deti vykonávajú v prvých 12 
mesiacoch.   

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 20 
žiakov druhého 
stupňa ZŠ 

Mgr. Anna 
Vešelényiová 
Mgr. Kľusková 

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

Projekt Šanca pre 
všetkých-
Bedminton pre 
všetkých 

Kohútik, občianske 
združenie, ZŠ 
J.Matúšku, CVČ 
Aktívne Sovičky, 
Mesto DK 

Cieľom projektu je umožniť 
neregistrovaným hráčom i a širokej 
verejnosti  hrať na bedmintonových 
turnajoch, pri ktorých o nič nejde. 
Aktivita slúži na rozšírenie možnosti tráviť 
voľný čas pre občanov mesta všetkých 
vekových kategórií.  
 

 27.4.2019  Neregistrovaní 
hráči a ich 
rodičia 

Mgr. Vešelényiová 
Mgr. R. Eliaš 

 Turnaja sa zúčastnili družstvá tvorené 
rodič-dieťa z Dolného Kubína a širokého 
okolia. 
Dotácia 250 € - nákup digitálnej tabule 
(ukazovateľ skóre) 

Projekt Šanca pre 
všetkých-
Bedmintonový 
turnaj PMDD 

Kohútik, občianske 
združenie, ZŠ 
J.Matúšku, CVČ 
Aktívne Sovičky, 
Mesto DK 

Cieľom projektu bolo ponúknuť možnosť 
zmysluplného trávenia voľného času 
mládeže, podpora záujmu o šport ako 
súčasť bežného života, podpora 
všestranného rozvoja a osobnostného 
rastu, poskytnutie priestoru na 
sebarealizáciu. 

26.5.2019 žiaci zákl.škôl Mgr. J.Komorová, 
Mgr. A Vešelényiová 

Projekt vo forme turnaja sa konal 26. 
mája 2019 pri príležitosti MDD. Hráči 
súťažili v niekoľkých vekových a 
výkonnostných kategóriách. 
 
 
 
 
 
 



Názov Projektu Organizátor Cieľ projektu Realizácia Cieľová 
skupina 

Zodpovední Opis projektu, finančná dotácia 
Homemade cards 
for the European 
day of languages 
(Vlastnoručne 
vyrobené 
pohľadnice na 
oslavu EDL) 

ZŠ J. Matúšku + ZŠ 
iných krajín, 
Chorvátsko, 
Poľsko, Taliansko, 
Turecko, 
Nemecko, 
Francúzsko, 
Fínsko, Lotyšsko, 
Spojené 
kráľovstvo, 
Chorvátsko, 
Rumunsko, Česko, 
Španielsko, 
Slovinsko, 
Maďarsko. 

objaviť a spoznať európske jazyky a 
kultúru, podporovať komunikáciu v 
materinskom a v cudzích jazykoch, zvýšiť 
povedomie  o jazykovej rôznorodosti 
Európy, ktorá by sa mala zachovať a 
posilniť, rešpektovať kultúru a jazyk iných 
národov 

1.9.2019 - 
koniec 
decembra 
2019 

žiaci 2. stupňa Mgr. Glončáková, 
Mgr. Prádelová 

V tomto projekte sa vyrábali vlastnoručne  
zhotovené, nápadité pohľadnice. 
Pohľadnice boli písané v materinskom a v 
anglickom jazyku. 

E - twinning 
projekt Different 
languages, new old 
friends (Rôzne 
jazyky, staro - noví 
priatelia) 

ZŠ J.Matúšku + ZŠ 
iných krajín 
Slovensko, 
Španielsko, 
Slovinsko, Grécko, 
Poľsko, Srbsko, 
Taliansko, Turecko, 
Rumunsko, 
Moldavsko 
Ukrajina, 
Holandsko, 
Chorváts. Portugal.  
Macedónsko, 
Litva, UK, 
Gruzínsko, Bosna 
a Hercegovina 
 
 
 
 

zvýšiť povedomie  o jazykovej 
rôznorodosti Európy, ktorá by sa mala 
zachovať a posilniť 

- zvýšiť povedomie  o potrebe dosiahnuť 
určitý stupeň odbornej spôsobilosti v 
minimálne dvoch cudzích jazykoch 

- podporovať komunikáciu v materinskom 
a v cudzích jazykoch 

 

1.9.2019 - 
koniec 
decembra 
2019 

žiaci 2. stupňa Mgr. Glončáková, 
Mgr. Prádelová 

Cieľom bola výmena pohľadníc medzi 
našimi žiakmi a žiakmi zo zahraničia. Žiaci 
písali pohľadnice, v ktorých sa predstavili 
a napísali informácie o sebe a o svojej 
krajine. Pohľadnice boli písané v 
materinskom a anglickom jazyku. 
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Enviroprojekt 2018 ZŠ J. Matúšku V rozsahu 4 rokov vybudovať záhradu, 

ktorá bude miestom učenia sa a oddychu 
a vytvoriť na školskom dvore malý 
urbánny ekosystém. 

jún 2018 - 
november 
2018 

žiaci 2.stupňa PaedDr. Mária 
Andrisová 

realizácia projektu prebiehala v jesennom 
období, počas ktorého sme vystavali 
hriadku štyroch ročných období, žiaci 
vyrobili vtáčie búdky a kŕmidlá, vysali sme 
lúku, ovocné stromy a kry. 

SMART LEGO ZŠ J. Matúšku Získať pomôcky pre podporu vyučovania 
robotiky v rámci  krúžku programovania, 
vyučovacieho procesu, či záujmovej 
činnosti. Išlo o robotické stavebnice Lego 
Mindstorm , Lego WeDo, Tablety a 
edukačné materiály. 

október 
2018 - jún 
2019 

žiaci navštevujúci 
krúžok 
programovania 

Mgr. Juraj Machaj Využili sme grantový program Nadácie 
Kia Motors Slovakia s názvom Smart 
región – Vzdelávanie 2018 a zapojili sme 
sa do projektovej výzvy Smart Lego. Náš 
projekt bol podporený sumou 14 242,88 
EUR, z ktorých sme nakúpili 8 súprav na 
podporu vyučovania robotiky. V rámci 
projektu bol vyškolený jeden učiteľ – 
vedúci krúžku. Ako súčasť školenia získala 
škola vzdelávací obsah – rozpracované 
kurikulum na 30 vyučovacích hodín. 

Čitateľská, 
matematická 
a prírodovedná 
gramotnosť 
v základnej škole“, 
kód projektu: 
312011S225, 
OPLZ-
PO1/2018/DOP/1.
1.1-01 a názvom 
projektu: „Čítanie 
je zábava, radosť 
aj poučenie dáva“. 

ZŠ J. Matúšku Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. 
stupni základnej školy. 

začiatok od 
1.8.2019 

žiaci 1. stupňa PaedDr. Mária 
Andrisová, Mgr. 
Rastislav Eliaš, Mgr. 
Gabriela Brňáková 

Nenávratný finančný príspevok 
poskytovaný Ministerstvom školstva 
vedy, výskumu a športu SRF v celkovej 
výške 101 199,26 € a je  určený na  
vybavenie učebnými pomôckami, 
literatúrou a IKT zameranými na 
čitateľskú gramotnosť na 1. stupni ZŠ 
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Asistent učiteľa 
ako podpora 
vzdelávania žiakov 
so ŠVVP 

ZŠ J. Matúšku, 
Občianske 
združenie Kohútik 

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 
a kompetencie detí a žiakov  
so ŠVVP 

september 
2018 - 
august 
2021 

žiaci so 
vývojovými 
poruchami 
učenia 

PaedDr. Mária 
Andrisová, Mgr. 
Rastislav Eliaš, Mgr. 
Anna Vešelényiová 

Nenávratný finančný príspevok 
poskytovaný Ministerstvom školstva 
vedy, výskumu a športu SRF v celkovej 
výške  88 749 € pokryjú 95 % 
oprávnených nákladov  a sú určené na 
mzdy pedagogických asistentov. Zvyšné 
finančné prostriedky sú zabezpečené 
formou darov od Rodičovského združenia 
Kohútik. 

Integrovaný 
regionálny 
operačný program 
- PO2-SC222-2016-
13 - Budovanie a 
zlepšenie 
technického 
vybavenia 
jazykových učební, 
školských knižníc, 
odborných učební 
rôzneho druhu v 
základných školách  

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

september2
018 - 
december 
2019 

všetci žiaci 
zákaldnej školy 

Ing. Beáta Valeková, 
Ing Michal Švento, 
PaedDr. Mária 
Andrisová, Mgr. 
Rastislav Eliaš 

Nenávratný finančný príspevok 
poskytovaný Ministerstvom školstva 
vedy, výskumu a športu SR 

Zelená škola ZŠ Janka Matúšku Zelená škola je environmentálne 
vzdelávací program určený pre materské, 
základné, stredné a špeciálne školy, ktoré 
chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom 
programu je podpora školských komunít, 
v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i 
nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou 
učiteľov a rodičov riešia reálne potreby 
svojej školy a okolia, čím pomáhajú k 
pozitívnej zmene. 

Celý šk. rok 
2018/2019 

Celá škola Mgr. Ľubica Lacková Projekt trvá 7 rokov počas ktorých sme 
realizovali 3 témy zo siedmich 
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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. 

Šk. r. 
2018/2019 

Žiaci športových 
tried 

Mgr. Juraj Lakoštík 3. miesto vo finálovom turnaji,  
výhra 1 500 € vo forme florbalového 
vybavenia  

Programovanie  Harpúna o.z. Výučba programovania so zapojením 
odborníka z praxe do vyučovacieho 
procesu.  

2018/2019 Mesto Dolný 
Kubín a základná 
škola 

Mgr. Juraj Machaj Doplnenie vzdelávacieho programu školy 
v rámci disponibilných hodín o predmet 
programovanie, ktorý odučí odborník 
z praxe. Programovanie v rámci 
existujúcich hodín informatiky odučí 
odborník z praxe spolu s učiteľom 

Športová 
akadémia Mateja 
Tótha 

O2 ŠPORTOVÁ 
AKADÉMIA 
MATEJA TÓTHA 

Športová akadémia Mateja Tótha ponúka 
skúsenosti, meno a garanciu 
olympijského víťaza. Zainteresovanie 
špičkových odborníkov, ktorí preniesli 
svoje poznatky a vedomosti do jedinečnej 
a pokrokovej metodiky. Nadštandardnú 
komunikáciu s rodičmi, rôzne formy 
testovania, špičkové technické 
zabezpečenie. 

2018/2019 Žiaci 1. stupňa Mgr. P. Kiša, Mgr. 
Martina Zápotočná 

Dodanie športového vybavenia, 
vzdelávania pedagógov. 

In line maratón Mesto Dolný Kubín Cieľom projektov je rozvíjať kladný vzťah 
k športu, prezentovať svoje schopnosti na 
verejnosti a podporiť aktivity mesta 

15.6.2019 Žiaci ZŠ Mgr. Kiša,  
Mgr. Komorová 

In line maratónu sa žiaci našej školy 
zúčastňujú pravidelne. 

Športová 
olympiáda 

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

26.6.2019 žiaci 1. stupna ZŠ učitelia 1. stupňa  150 žiakovi 1.stupňa sa zapojilo do 
športových súťaží. 

Alino Alino n.o. Zber použitého hliníka 2018/2019 Celá škola Mgr. Ľ. Lacková, Mgr. 
A. Vešelényiová, Mgr. 
R. Eliaš 

V tomto šk. roku žiaci vyzbierali 848,8 kg, 
čo je 5. miesto zo všetkých zúčastnených 
škôl. 

Každá kvapka sa 
počíta 

Trafin Oil Sk Zber použitého rastlinného oleja z 
domácností 

2018/2019 Celá škola PaedDr. M. Andrisová Projekt pokračoval aj v tomto šk. roku. 
Žiaci vyzbierali 350 kg použitého oleja. 
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Recyklohry Recyklohry n.o. Zber elektroodpadu a batérií 2018/2019 Celá škola Mgr. R. Eliaš Za vyzbieraný elektroodpad je škola 

odmenená vecnými cenami, ktoré 
dostávajú žiaci školy 

 


