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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 2012

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 2012 v nasledovných prioritách a určených oblastiach podpory:

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

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

Priority  
 programy zamerané na akcentovanie spoločnej Európy, programy partnerov 

z krajín V4, prezentácia výsledkov spolupráce so slovenskými kultúrnymi 
inštitútmi v Európe a partnerskými mestami Nitry

 programy zamerané na významné výročia, historické udalosti a významné  
osobnosti 

 vznik pôvodnej tvorby s dôrazom na mesto Nitra

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 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, cestovného ruchu a rozvoj kreatívneho priemyslu so zameraním na 
nitriansky región

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

 podpora  projektov súvisiacich s ochranou a využitím kultúrneho dedičstva

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

záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Priority  
 obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností Nitry

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 projektov zameraných na obnovu pamätihodností
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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

Sociálna oblasť: 

Priority
 Zvýšenie kvality života  obyvateľov ohrozených sociálnou exklúziou

Oblasti podpory: 
- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo sociálne 

znevýhodneného prostredia
- výchovno-vzdelávacie programy na posilnenie predškolskej prípravy a podporu 

vzdelávania rómskych detí a mládeže
- programy zamerané na rozvoj rodičovských zručností a praktického rodičovstva pre 

rodiny s deťmi ohrozených sociálnou exklúziou
- programy na podporu sociálnych potrieb rómskej komunity alebo inej komunity 

ohrozenej sociálnou exklúziou
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 Podpora komunitných a terénnych aktivít

Oblasti podpory:
- aktivity a programy nízkoprahového charakteru znižujúceho riziká sociálno-

patologických javov 
- aktivity zamerané na prevenciu negatívnych sociálnych a zdravotných faktorov 

v komunitách ohrozených sociálnou exklúziou
- podpora a rozvoj činnosti komunitných a materských centier 
- rozvoj terénnych sociálnych služieb

 Informovanosť a posilnenie spolupráce v sociálnej oblasti

Oblasti podpory:
- podpora aktivít zameraných na posilnenie spolupráce a podpora spoločných aktivít 

organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti 
- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s osobami 

ohrozenými sociálnou exklúziou 
- podpora informovanosti odbornej aj širokej verejnosti v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb  prostredníctvom vydávania informačných a propagačných 
materiálov a organizovania cielených podujatí, workshopov, a pod.

- supervízia v oblasti poskytovania sociálnych služieb

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

Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom:

Priority
 Podpora aktivít zameraných na prevenciu závislostí

Oblasti podpory :
- programy primárnej (univerzálnej) prevencie závislostí (sociálne poradenstvo, 

prednášky, zvyšovanie informovanosti  verejnosti)
- programy sekundárnej (selektívnej) prevencie závislostí (preventívne programy pre 

ohrozené  skupiny obyvateľstva, práca s ohrozenou rodinou)
- programy terciárnej (indikovanej) prevencie závislostí (resocializácia, doliečovací 

proces, svojpomocné aktivity)
- podpora prieskumnej činnosti a monitorovacej činnosti v oblasti závislostí

 Integrácia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti

Oblasti podpory :
- vzdelávacie a voľnočasové aktivity rozvíjajúce vedomosti, zručnosti a schopnosti osôb 

so zdravotným postihnutím a seniorov
- organizovanie rekondičných pobytov pre osoby so zdravotným postihnutím 
- podpora aktivít zameraných na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do 

spoločnosti
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- podpora prieskumnej činnosti a monitorovacej činnosti v oblasti integrácie osôb so 
zdravotným postihnutím

 Debarierizácia v meste Nitra 

Oblasti podpory :
- podpora projektov na debarierizáciu prostredia v oblasti poskytovania sociálnych 

služieb
- podpora projektov na odstránenie spoločenských bariér 

6. 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
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Dôvodová správa

Návrh je predložený s cieľom zverejniť informáciu o možnosti požiadať o dotáciu 
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2012 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 
i 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 12.09.2011 - 13.10.2011.

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo návrh 
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 04.07.2011 a uznesením č. 54/2011 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 
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 06.07.2011 a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť navrhované priority pre cieľové oblasti :

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

- obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

Komisia MZ v Nitre pre školstvo mládež a šport návrh prerokovala na svojom 
zasadnutí dňa 06.07.2011 a uznesením č. 24/2011-KŠMaŠ a 25/2011-KŠMaŠ odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované priority pre cieľové oblasti:

- telesná kultúra
- osveta, výchova a vzdelávanie

Stanovisko MR:
Mestská rada na zasadnutí dňa 16. 8. 2011 materiál prerokovala a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť stanovenie priorít pre podporu projektov v zmysle 
VZN č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2012 v zmysle predloženého 
návrhu.
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