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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle 
VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov na rok 2015 
s c h v a ľ u j e
Stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle 
VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 
neskorších dodatkov na rok 2015 podľa predloženého návrhu

Podpis predkladateľa:



Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov  v zmysle
VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení 

neskorších dodatkov na rok 2015

Mesto Nitra v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
v znení neskorších dodatkov vyhlási výzvu na predkladanie projektov na čerpanie dotácií 
z rozpočtu mesta pre rok 2015 v nasledovných prioritách a určených oblastiach podpory:

1.  Stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

    rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie   
kultúrnych hodnôt

Priority
 programy zamerané na významné výročia, historické udalosti a významné

osobnosti s akcentom na aktivity súvisiace s oslavami 200.výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti Slovenska, kodifikátora spisovného jazyka

 programy zamerané na akcentovanie spoločnej Európy, programy partnerov 
z krajín V4, prezentácia výsledkov spolupráce so slovenskými kultúrnymi 
inštitútmi v Európe

 vznik pôvodnej tvorby s dôrazom na mesto Nitra
 podpora projektov v kultúrnej osvete a šírení kultúrnych hodnôt zameraných na 

deti a mládež, sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 podpora tradičných kultúrnych podujatí

          Oblasti podpory:

- podpora projektov zameraných na rozvoj, ochranu a šírenie kultúrnych hodnôt 
prostredníctvom kultúrnych podujatí, audiovizuálnych diel, umeleckej činnosti 
(divadelno-tanečnej, hudobnej, výtvarnej), literárnych diel,

- podpora kultúrnych aktivít, ktoré svojím významom, rozsahom a náročnosťou 
prekračujú rámec miestneho dosahu a prezentujú Nitru v celoslovenskom, či 
medzinárodnom meradle,

- podpora rôznych foriem propagácie kultúry v zahraničí, spolupráca s partnerskými 
mestami Nitry, rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, 

- podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality služieb, kultúrnej turistiky 
a cestovného ruchu a na spojenie viacerých produktov do balíčka kultúrnych 
služieb v záujme zvýšenia príťažlivosti mesta,

- podpora nekomerčných aktivít a činností z oblasti divadelného, hudobného  
            a výtvarného umenia, 

- podpora rozvoja záujmovo – umeleckej činnosti, rôznych umeleckých žánrov 
a tradičnej ľudovej kultúry, podpora mimovládnych organizácií a nezávislých 
aktivít v oblasti kultúry,

- podpora publikačnej činnosti z oblasti kultúry,
- podpora projektov zameraných na posilňovanie pozitívneho vzťahu ku 

kultúrnemu dedičstvu 



2. Stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

   záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Priority
 obnovu Národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor a ďalších významných 

národných kultúrnych pamiatok
 projekty zamerané na ochranu a prezentáciu významných archeologických nálezov
 projekty zamerané na obnovu, reštaurovanie pamätihodností Nitry a drobnej 

architektúry, prioritne sôch

            Oblasti podpory:

- podpora projektov zameraných na činnosti a opatrenia súvisiace s výskumom, 
zachovaním, obnovou, reštaurovaním, regeneráciou, využívaním a prezentáciou 
kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky

- podpora ochrany a prezentácie významných archeologických nálezov
- podpora projektov zameraných na obnovu, reštaurovanie pamätihodností a drobnej 

architektúry mesta Nitry /objekty sakrálne, profánne, kombinované diela prírody 
a človeka/

3. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

    telesná kultúra

Priority
 Podpora športovo-talentovanej mládeže 
 Podpora športu na školách 
 Rozvoj športu pre všetkých 
 Podpora projektov, ktoré sa podieľajú na prezentácii mesta v národnom 

i medzinárodnom meradle  

    Oblasti podpory : 
- Podpora  vytvárania  podmienok na rozvoj športovo-rekreačných aktivít občanov 

s dôrazom na sociálno-zdravotný aspekt, formovanie zdravého životného štýlu  
a rozšírenie ponuky voľno-časových aktivít

- Podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti možnosti kvalitného 
športového vyžitia prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí 
miestneho, regionálneho i medzinárodného významu adresovaných rôznym 
cieľovým skupinám,  propagácia mesta v rámci SR i v zahraničí

- Podpora skvalitňovania  športovej prípravy na školách - formovanie zdravého 
životného štýlu u najmladšej generácie, rozvoj pohybových zručností detí 
a mládeže  

- Podpora pri vytvorení školskej ligy pod záštitou mesta Nitry – zorganizovanie 
školskej ligy v rôznych športoch pod patronátom učiteľov základných škôl 
s dôrazom na rozvíjanie podmienok na rast mladých talentov    

- Podpora vytvárania a skvalitňovania podmienok pre budovanie mládežníckej 
základne  v jednotlivých športových odvetviach



- Podpora výkonnostného a vrcholového  športu - rozvoj športových odvetví v 
záujme zviditeľnenie mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti 
o športové dianie

- Podpora materiálno-technických podmienok pre  rozvoj športu - zlepšenie 
podmienok pre športové aktivity a regeneráciu  občanov i návštevníkov Nitry, 
skvalitňovanie a vytváranie podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť,
zatraktívnenie mesta z hľadiska rozširovania podmienok pre rozvoj cestovného 
ruchu

4. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

    osveta, výchova a vzdelávanie

Priority
 podpora postupov zameraných na zmenu tradičnej školy na modernú
 výchova a vzdelávanie formou voľnočasových aktivít detí a mládeže
 vzdelávanie pre všetky cieľové skupiny
 materiálno-technická podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na školách 

a v školských zariadeniach
 podpora preventívnych programov v osvete, vo výchove a vzdelávaní
 podpora publikačnej činnosti z oblasti vzdelávania

Oblasti podpory :
- metodicky a podľa možností i finančne podporovať školy v aktivitách zameraných na           

premenu tradičnej školy na modernú so zameraním na technické, softvérové 
a materiálne vybavenie

- výchova a vzdelávanie formou voľnočasových aktivít detí a mládeže celomestského 
významu

- podpora projektov zameraných na skvalitnenie vzdelávania všetkých cieľových skupín
- podpora projektov na skvalitňovanie materiálno-technických podmienok výchovy 

a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach
- podpora projektov zameraných na osvetu a prevenciu
- podpora tvorby publikácií, učebníc a učebných textov v školách

5. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

    sociálna oblasť

Priority

 debarierizácia mesta Nitry 

Oblasti podpory: 

 aktivity na odstránenie alebo znižovanie rôznych fyzických bariér v meste Nitra ako aj 

bariér medziľudských, a to prostredníctvom organizovania podujatí

 organizovanie aktivít zameraných na rozvoj slobodného a nezávislého spôsobu života 

cieľovej skupiny za spolupráce komunity, členov rodiny, odborníkov a dobrovoľníkov



 rozvoj dobrovoľníctva

Oblasti podpory: 

 aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o hodnote a význame 

dobrovoľníckej práce

 aktivity zamerané na vzdelávanie dobrovoľníkov

 podpora projektov v sociálnej oblasti fungujúcich prioritne na báze dobrovoľníctva

 Sociálna aktivizácia seniorov

Oblasti podpory: 

 organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti informačných technológií, cudzích 

jazykov

 zavádzanie nových foriem vo vzdelávaní seniorov

 organizovanie a podpora workshopov, kreatívnych dielní

 organizovanie tréningov pamäte a vitality

 organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov

 Rozvoj preventívnych programov pre rodiny s deťmi

Oblasti podpory: 

 organizovanie prednášok, besied a tvorivých workshopov so zabezpečením odborného 

zázemia

 podpora zmysluplného trávenia voľného času za účasti rodič – dieťa

 podpora tréningov, programov a vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu 

patologických javov a na zníženie záškoláctva

 organizovanie a podpora výchovno – rekreačných táborov pre deti žijúce v ohrozenom 

a rizikovom prostredí

 Podpora nízkoprahových zariadení pre deti a rodiny 

Oblasti podpory:

 voľnočasové aktivity pre deti, vzdelávacie aktivity pre deti, tvorivé dielne, 

 rozvoj rodičovských zručností, vzdelávanie dospelých členov rodiny (základné 

počítačové zručnosti a pod.)

 tvorba, realizácia a finančná podpora prorodinne orientovaných programov

 podpora aktivít nízkoprahového charakteru znižujúce riziká sociálno – patologických 

javov

 podpora a rozvoj činnosti komunitných centier

 podpora a rozvoj činnosti materských centier

 pomoc a podpora mladým rodičom a mladistvým tehotným ženám

 realizácia prorodinne orientovaných programov na podporu rodičovstva a náhradného 

rodičovstva



 Sociálna inklúzia osôb sociálne vylúčených a osôb ohrozených sociálnym 

vylúčením

Oblasti podpory : 

- podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce

- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo znevýhodneného 

prostredia

- programy na podporu všestranného rozvoja osôb sociálne vylúčených a osôb

ohrozených sociálnym vylúčením

- podporné aktivity zvyšujúce uplatniteľnosť osôb sociálne vylúčených a osôb 

ohrozených sociálnym vylúčením na trhu práce

- programy na podporu primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie závislostí

 Komunitná práca s rómskymi obyvateľmi

Oblasti podpory : 

 rozvoj terénnej sociálnej práce

 programy na podporu všestranného rozvoja rómskej komunity

 vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo znevýhodneného 

prostredia

 podporné aktivity zvyšujúce uplatniteľnosť na trhu práce rómskych obyvateľov

 sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy zamerané na rómske rodiny

6.  Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov z cieľovej oblasti

    ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

Priority

 Rozvoj voľnočasových činností a kultúrnych aktivít pre osoby so zdravotným 

postihnutím

Oblasti podpory : 

- realizovanie programov a voľnočasových aktivít, klubových aktivít a ďalších aktivít so 

zameraním na stretávanie a všestrannú integráciu osôb so zdravotným postihnutím

- rozšírenie súčasnej ponuky voľnočasových aktivít, kultúrnych a vzdelávacích aktivít

- pripravovanie a realizovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov pre osoby so 

zdravotným postihnutím

- organizovanie rôznych druhov podujatí (výstavy, workshopy, festivaly, atď.) 

priamo cieľovou skupinou

- podpora aktivít zameraných na integráciu, interakciu a vzájomnú spoluprácu rôznych 

sociálnych skupín obyvateľstva mesta Nitry

 Vznik a podpora špecifických športov pre osoby so zdravotným postihnutím

Oblasti podpory :

- organizovanie špecifických druhov športov pre osoby so zdravotným postihnutím,

- zavedenie nových športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím v meste 

Nitra



Dôvodová správa

Návrh je predložený s cieľom zverejniť informáciu o možnosti požiadať o dotáciu 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2015 v priebehu jesenných mesiacov tohto roka. 

V zmysle paragrafu 6, ods. 3 VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 
Nitry sa informácia o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie v rámci schvaľovania rozpočtu 
na príslušný rozpočtový rok zverejňuje v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 

Takýmto spôsobom bude vytvorený dostatočný priestor na dôkladné posúdenie 
projektov, sumarizáciu požiadaviek a následné schválenie finančných prostriedkov v rozpočte 
Mesta Nitry. Zároveň bude možné zabezpečiť, aby podporené projekty dostali informáciu 
a finančné prostriedky v dostatočnom časovom predstihu.

V súlade s pravidlami na zostavovanie rozpočtu na príslušný kalendárny rok je termín 
výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie stanovený v dňoch 16.09.2014 - 15.10.2014.

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo návrh na 
stanovenie priorít prerokovala na svojom zasadnutí dňa 04.06.2014 a uznesením č. 53/2014
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované priority pre cieľové oblasti:

- sociálna oblasť
- ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy návrh na 
stanovenie priorít prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.06.2014 a uznesením č. 18/2014 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované priority pre cieľové oblasti:

- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt  
- záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Komisia MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport návrh na stanovenie priorít 
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 09.07. 2014 a uznesením č. 31/2014-KŠMaŠ odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované priority pre cieľové oblasti:

- telesná kultúra
osveta, výchova a vzdelávanie

Stanovisko Mestskej rady v Nitre bude predložené dodatočne na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 04. 09. 2014.




