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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Občianske združenie Zámok Hlohovec Mestu Leopoldov zaslalo návrh Zmluvy o partnerstve 

a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku.  Predmetom zmluvy je: 

Účastníci sa dohodli, že budú všetkými dostupnými prostriedkami prispievať k rozvoju vzájomnej 
spolupráce v rozsahu svojej samostatnej pôsobnosti najmä pri napĺňaní cieľov projektu Ekologická 
učebňa na Hlohoveckom zámku. Jeho cieľom je vytvoriť komplexný vzdelávací systém pre deti 
a mládež (a aj ich rodičov), ktorý by využíval prvky tradičného vzdelávania (knihy, stolové hry, 
tvorivé dielne, praktické vyučovanie) s modernými audio vizuálnych prvkami (rozšírená realita - 
augmented reality). 

Ďalej zmluva hovorí o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude plniť konkrétne  záväzky 

k realizácii tejto zmluvy. Na základe mailovej požiadavky o definovanie pojmu „konkrétne 

záväzky“ bolo povedané nasledovné:  

Projekt Ekoučebňa je koncepčne otvorený, je založený na nových technológiách, ktoré využívajú 
prvky rozšírenej reality. Vytvorením pracovnej skupiny, v ktorej budú zástupcovia všetkých 
partnerských obcí a škôl chceme zabezpečiť jeho ďalší vývoj. V bode, ktorý Vás zaujíma je 
konkrétnym záväzkom napríklad realizácia výuky v ekoučebni, alebo podujatia, resp. zabezpečenie 
účasti na ňom. 

Z uvedeného vyplýva, že máme zabezpečiť výuku našich žiakov v ekoučebni, ktorá sa bude 

nachádzať v Hlohovci. 

Zmluva bola poslaná na pripomienkovanie pani riaditeľke ZŠ, ktorá sa vyjadrila nasledovne: 

Pani riaditeľka prerozprávala požiadavky so zástupkyňami a zhodli sa na tom, že pre nich je to 
pekná vec, ale majú toľko činností aj v rámci enviromentálnej výchovy, že nevidia dôvod, aby sa 
zmluvne zaväzovali k tomu, že budú posielať deti a učiteľov do učebne na vzdelávanie 
organizované združením v Hlohovci.  Existuje mnoho vzdelávacích programov a v škole je aj 
učiteľka, ktorá má v aprobácii ekologickú výchovu, robí aj koordinátora takejto výchovy.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame neprijať uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť Mesta Leopoldov na spolupráci na projekte Ekologická 

učebňa na Hlohoveckom zámku.  


