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Návrh 
Dodatok č. 3

Organizačného poriadku  príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb 
v Nitre schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2009-MZ                   
dňa 24.09.2009 v znení zmien a dodatkov sa dopĺňa nasledovne:

v Časti III.  § 9  Organizačné členenie
v   bode 2  Úsek sociálnych služieb a prevádzkovo ekonomických činností  
sa bod  2.8 
v znení  Dom s opatrovateľskou službou 2, Holého 9, Nitra 
vypúšťa 

bod  2.22 2 v znení
2.22.2  Denný stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom 
sa mení nasledovne :
2.22.2  Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom 

bod  2.22.3
v znení
2.22.3  Chránená dielňa pri Integračnom centre 
sa mení nasledovne :
2.22.3  Terapeuticko - rehabilitačná dielňa 

v Časti III.  § 10  Členenie úsekov 
bod 2. Úsek sociálnych služieb a prevádzkovo ekonomických činností  

sa bod 2.2  v znení :
2.1  Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22 Nitra 
2.2.1  vedúca/ vedúci Zariadenia núdzového bývania - 1
2.2.2   sociálny pracovník/sociálna pracovníčka - 1 
- a dopĺňa sa nový bod 2.2.3, ktorý znie  :

2.2.3   strážna služba – 2 

v Časti III.  § 10  Členenie úsekov 
bod 2. Úsek sociálnych služieb a prevádzkovo ekonomických činností  

sa bod 2.22.2  v znení :

2.22.2  Denný stacionár pre deti a mládež postihnuté autizmom
              - sociálny pracovník/sociálna pracovníčka  - 2
sa mení nasledovne  

2.22.2  Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom
              - sociálny pracovník/sociálna pracovníčka  - 2
sa bod 2.22.3  v znení
2.22.3  Chránená dielňa pri Integračnom centre

              - modelár keramiky a iného materiálu  - 2 (osoba s ŤZP)
sa mení nasledovne    
2.22.3  Terapeuticko - rehabilitačná dielňa 

- sociálny pracovník/sociálna pracovníčka

v Časti III.  § 11  Činnosť úsekov sa existujúci 
sa bod  2.22.3 v znení
2.22.3      Chránená dielňa pri Integračnom centre
2.22.3.1 - modelár keramiky a iného materiálu – 2 (osoba s ŤZP)
               - modeluje, formuje  a vyrába keramické výrobky
               - modeluje, formuje a  vyrába výrobky z iných dostupných materiálov



               - vykonáva konečnú úpravu výrobkov z hliny a iného dostupného materiálu
sa vypúšťa.

Ostatné ustanovenia Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych 
služieb v Nitre zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre na zasadnutí 
konanom dňa ......................, uznesením číslo .................../2012-MZ a nadobúda účinnosť               
dňom schválenia. 

      Jozef Dvonč
     primátor mesta Nitry

Dôvodová správa
Doplnenie Organizačnom poriadku si vyžiadali zmeny v oblasti legislatívy a zmeny              
vo výkone sociálnych služieb na území mesta Nitry. Navrhované úpravy dávajú do súladu 
miesto, formu a spôsob výkonu predmetných sociálnych služieb a majú zabezpečiť ochranu 
majetku mesta Nitry :
1) Nakoľko sprevádzkovanie chránenej dielne pre ŤZP v zmysle zákona č. 5/2004

o službách zamestnanosti, by si vyžadovalo vynaloženie značných finančných 
prostriedkov,  (na  mzdy a odvody dvoch zamestnancov dielne ako aj odborného vedenia, 
ďalšie náklady spojené so zabezpečovaním zákaziek a materiálu, skladových priestorov, 
výkonu  práce a odbytu výrobkov spojeného s dopravou, osobitného účtovníctva               
a administratívy), navrhujeme zmenu zámeru prevádzkovania chránenej dielne               
na terapeuticko–rehabilitačnú dielňu, kde bude vykonávaný odborný dohľad,  ktorá bude 
slúžiť na činnostnú a rehabilitačnú terapiu klientov zariadení sociálnych služieb 
prevádzkovaných mestom Nitra. Dohľad budú vykonávať súčasní pracovníci 
jednotlivých zariadení.

2) V roku 2008 bola vykonaná rekonštrukcia Zriadenia núdzového bývania na Krčméryho 
22 v Nitre, spojená s rozšírením kapacity zariadenia z 10 na 35 lôžok. 
Uvedený typ zariadenia je nízkoprahový. Sú v ňom umiestňované rodiny prevažne            
z hmotne a sociálne odkázaného prostredia, ktoré sú často konfrontované so zákonom        
a opakovane dochádza z ich strany k narušovaniu spolunažívania v objekte navzájom ale 
i voči susedom (a to prevažne v čase po pracovnej dobe zamestnancov zariadenia).           
Je nutné zabezpečiť do objektu strážnu službu, z dôvodu prevencie vzniku týchto 
konfliktov, ako aj z dôvodu ochrany majetku mesta, ktorý spravuje organizácia. 
MPSVaR na rok 2012 na zabezpečenie prevádzky a úhradu bežných výdavkov 
Zariadenia núdzového bývania poskytne účelovú dotáciu vo výške 52 500,- €, ktorá 
pokryje náklady na mzdy a odvody navrhovaných pracovných pozícií. Na základe
uvedeného organizácia nežiada navýšenie príspevku financovanie navrhovaných 
pracovných miest z rozpočtu obce. V prípade možností čerpania prostriedkov 
z projektových zámerov štátneho rozpočtu v oblasti zamestnanosti UoZ, bude organizácia 
tieto nástroje využívať.

3) Zmena názvu úseku Denného stacionára pre ľudí postihnutých autizmom súvisí                  
so zosúladením súčasnej platnej legislatívy a noriem pri zriaďovaní zariadení sociálnej 
starostlivosti, so zameraním na deti a dospelých, ktoré majú špecifické a rozdielne 
požiadavky. V uvedenom zariadení nie sú umiestňované deti.

     

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom zasadnutí 
dňa 15.05.2012 prerokovala návrh Dodatku č. 3 Organizačného poriadku príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre predmetný návrh schváliť.




