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Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018 
pre cieľové oblasti: 

a) sociálna oblasť  
b) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 

 
 

Mesto Nitra v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2001 
zverejnilo informáciu o možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na 
rok 2018 v súlade so stanovenými prioritami pre jednotlivé cieľové oblasti v znení uznesenia 
č. 264/2017-MZ k termínu uzávierky 17. október 2017. 
 
Priority pre cieľovú oblasť Sociálna oblasť, boli stanovené nasledovne:  
 
Priorita:  Šírenie informovanosti a spolupráce organizácií pôsobiacich v sociálnej 

oblasti 
Oblasti podpory:  

- aktivity zamerané na posilnenie spolupráce a podporu spoločných aktivít organizácií 
pôsobiacich v sociálnej oblasti, 

- periodická propagácia sociálnych služieb poskytovaných v meste Nitra, 
- podpora aktivít zameraných na integráciu, interakciu a vzájomnú spoluprácu rôznych 

sociálnych skupín obyvateľstva mesta Nitry. 
 

Priorita:  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. 
 

Priorita:  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. 

 
Priorita: 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,  



3 
 

- organizovanie a podpora výchovno – rekreačných táborov pre deti žijúce v ohrozenom 
a rizikovom prostredí. 

 
Priorita:  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. 

 
Priorita: 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. 

 
Priorita: 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. 

 
Priorita:  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. 
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Priority pre cieľovú oblasť Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým 
ľuďom, boli stanovené  nasledovne:  
 
Priorita:  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. 

 
Priorita:  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. 

 
Priorita:  Podpora preventívnych aktivít zameraných na ochranu zdravia 
Oblasť podpory: 

- organizovanie aktivít zameraných na prevenciu a ochranu zdravia 
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Dôvodová správa 
 

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018 pre cieľové oblasti: 
sociálna oblasť a ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom je 
predložený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.  
 

Všetky žiadosti boli doručené v stanovenom termíne uzávierky prijímania žiadostí. 
Žiadosti boli posúdené odborom sociálnych služieb a vyhodnotené členmi Komisie MZ 
v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.  

K uvedenému dátumu požiadalo o dotáciu z rozpočtu  Mesta Nitry na rok 2018 spolu                 
19 žiadostí: 

- pre cieľovú oblasť: sociálna oblasť 12 žiadostí, z toho 1 žiadosť bola vyradená ako 
neplatná, 7 žiadostí je so žiadanou sumou do 2000 € a 4 žiadosti so žiadanou sumou 
nad 2000 €.  

- pre cieľovú oblasť: ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 
7 žiadostí, z toho 5 žiadostí je so žiadanou sumou do 2000 € a 2 žiadosti so žiadanou 
sumou nad 2000 €. 

 
Návrh na pridelenie dotácií v rozpočte odboru sociálnych služieb pre rok 2018 je                

20 000 €. Odporúčanie Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
a informatívne tabuľky o rozhodnutí primátora o pridelení dotácií do 2000 €, tvoria prílohy              
materiálu. 

Súčasne predkladáme stručný popis jednotlivých projektov. 
 

Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo: 
Komisia na svojom riadnom zasadnutí dňa 08. 11. 2017:  
- uznesením č. 89/2017 odporučila primátorovi mesta Nitry a Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre schváliť pridelenie dotácií podľa predloženého návrhu. 
- uznesením č. 90/2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre doručenú žiadosť 

organizácie EFFETA Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra, zaradiť rozpočtovým 
opatrením do rozpočtovej kapitoly odboru investičnej výstavby na r. 2018 s odvolaním na 
plnenie II. Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2020, Cieľ E 
Bezbariérovosť v meste Nitra, Opatrenie E.1 Riešenie bezbariérovosti v meste Nitra, 
Aktivita a) vypracovávanie a predkladanie projektov so zameraním na odstraňovanie bariér 
prostredníctvom investičnej výstavby a rozvoja mesta Nitra a referátu projektového 
manažmentu mesta Nitry a aktivity c) vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta Nitry na podporu debarierizácie u poskytovateľov sociálnych služieb a u organizácií 
na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktoré vykonávajú svoju 
činnosť na území mesta Nitry. 

 
Stanovisko MR: 
 Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 28.11.2017 uvedený materiál 
prerokovala a uznesením č. 699/2017-MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť podľa predloženého návrhu. 
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Stručný popis jednotlivých projektov 
 
cieľová oblasť:  
sociálna oblasť 
 
 
 
Žiadateľ: AIESEC Nitra,   Trieda A. Hlinku 4, Nitra 
Názov projektu:  Podpora a vzdelávanie výkonnej rady 
Žiadaná hodnota: 1520 € 
Stručný popis: Vzdelávanie členov výkonnej rady, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako 

dobrovoľníci, pri realizácii projektov a sprostredkovania stáži 
študentom. Dotáciu žiadajú na účastnícke poplatky na štyroch 
konferenciách pre 6-10 členov výkonnej rady. Miestom realizácie bude 
Nitriansky kraj. 

 
 
Žiadateľ:  Budúcnosť, n.o.,  Wilsonovo nábr. 82, Nitra 
Názov projektu:  Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené závislosťou 

rodinného príslušníka 
Žiadaná hodnota: 2243,50 € 
Stručný popis: Organizovanie rehabilitačno-rekondičného pobytu pre rodiny, v ktorých 

je prítomný problém so závislosťou jedného z členov rodiny. Dotáciu 
žiadajú pre  35 osôb na stravovanie, ubytovanie, odmeny pre lektorov 
a koordinátora projektu. Miestom realizácie bude Areál Zdravia 
v Jedľových Kostoľanoch. 

 
 
Žiadateľ: Diecézna charita Nitra – Hospic Dom pokoja a zmieru 

u Bernadetky, Chrenovská 22/b, Nitra 
Názov projektu:  Vzdelávanie dobrovoľníkov – individuálne, skupinové 
Žiadaná hodnota: 2152 € 
Stručný popis: Rozšírenie pôsobnosti a odbornej spôsobilosti dobrovoľníkov 

sprevádzajúcich zomierajúcich, zvýšenie profesionálnych zručností 
a vedomostí. Dotáciu žiadajú na výcvik, workshop, nábor nových 
záujemcov. Miestom realizácie bude Hospic – Dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky. 

 
 
Žiadateľ: EFFETA Stredisko sv. F. Saleského, Samova 4, Nitra 
Názov projektu:  Riešenie debarierizácie v EFFETE 
Žiadaná hodnota: 20 000 € 
Stručný popis: Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou exteriérového výťahu 

a výťahovej šachty – búracie práce, základy pre šachtu a výťah, úpravy 
krovu... s cieľom debarierizácie priestorov v Effete. Dotáciu žiadajú na 
stavebné úpravy.  
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Žiadateľ: Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácie č. 1, Trieda 
A. Hlinku 57, Nitra 

Názov projektu:  Nitriansky deň úcty k starším 
Žiadaná hodnota: 1150 € (70 % z hodnoty projektu v zmysle VZN č. 1/2001 je 1050 €) 
Stručný popis: Organizácia kultúrno-umeleckých aktivít a plesu seniorov v rámci  

mesiaca októbra ako „Mesiaca úcty k starším“.  Dotáciu žiadajú na 
prenájom, kultúrny program, občerstvenie a propagáciu. Miestom 
realizácie bude PKO Nitra. 

 
 
 
Žiadateľ: Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre, Nám. J. Pavla II.7, Nitra 
Názov projektu:  Sociálna aktivizácia seniorov 
Žiadaná hodnota: 1000 € 
Stručný popis: Aktivity nitrianskeho spevokolu, ktorých členovia sú prevažne seniori. 

Nácviky, sústredenia, koncerty im napomáhajú k zmysluplnému 
využitiu voľného času. Dotáciu žiadajú na zabezpečenie ubytovania. 
Miestom realizácie bude pobytové zariadenie na Slovensku podľa 
cenovo výhodnej ponuky. 

 
 
 
Žiadateľ: Krajská knižnica K. Kme ťka, Fraňa Mojtu 18, Nitra 
Názov projektu:  Bystrý až do 100 
Žiadaná hodnota: 876 € 
Stručný popis: Organizovanie tréningov pamäti pre seniorov ako preventívny 

prostriedok proti predčasnému starnutiu mozgu a prevencii 
depresívnych nálad a osamelosti. Dotáciu žiadajú na zakúpenie 
notebooku. Miestom realizácie bude Krajská knižnica K. Kmeťka.  

 
 
 
Žiadateľ: OZ Centrum pre rodinu – Nitra,  Pribinovo nám. 3, Nitra 
Názov projektu:  Bližšie k rodine – preventívne a sociálne aktivity CPR 
Žiadaná hodnota: 1690 € 
Stručný popis: Organizovanie podujatí na posilnenie vzťahov a funkčnosti rodín 

v rámci Národného týždňa manželstva, vzdelávacie kurzy a konzultácie, 
podporné sociálno-charitatívne opatrenia na podporu sociálne slabších 
rodín. Dotáciu žiadajú na zakúpenie materiálu na kurzy, tvorivé dielne, 
odmeny na karneval, režijné náklady. 

 
 
 
Žiadateľ: Spoločnosť priateľov detských domovov, Úsmev ako dar v Nitre,  

Dvorčanská 63, Nitra 
Názov projektu:  Sociálna práca s rodinami mesta Nitra Ohrozenými 

sociálnopatologickými javmi 
Žiadaná hodnota: 2640 € 
Stručný popis: Sociálna práca s vybranými rodinami zameraná na riešenie krízových 

situácií v dysfunkčných rodinách a rodinách ohrozených sociálnym 
vylúčením. Dotáciu žiadajú na mzdové nálady na terénnu sociálnu 
prácu pre sociálnych pracovníkov. 
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Žiadateľ: Spoločnosť Zlatý vek, o.z.,  Novomeského 17, Nitra 
Názov projektu:  Seniori vo virtuálnom svete 
Žiadaná hodnota: 1400 € 
Stručný popis: Aktivizácia seniorov prostredníctvom moderných informačných 

technológií, zabezpečenie voľnočasových aktivít s cieľom zlepšenia 
kvality poskytovaných služieb v zariadení. Dotáciu žiadajú na kúpu 
dvoch notebookov a dvoch tlačiarní. Miestom realizácie bude 
Špecializované zariadenie DOS Zlatý vek. 

 
 
Žiadateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,    Trieda A. Hlinku 1, Nitra 
Názov projektu:  XXL Akadémia 2018 
Žiadaná hodnota: 1860 € 
Stručný popis: Edukačné stretnutia zamerané pre mladých ľudí so špeciálnymi 

potrebami po ukončení integrovaného vzdelávania. Týždňový 
vzdelávací program rozdelený do tematických celkov. Dotáciu žiadajú 
dopravu účastníkov, školské pomôcky, notebook, prístroj na meranie 
parametrov na realizáciu aktivít. Miestom realizácie bude UKF Nitra. 
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Stručný popis jednotlivých projektov 
 
cieľová oblasť:  
ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom 
 
 
Žiadateľ: Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 

športu a tanca mentálne postihnutých, Chrenovská 16, Nitra 
Názov projektu:  Vianoce s Arabeskou 
Žiadaná hodnota: 3080 € 
Stručný popis: Príprava benefičného tanečného predstavenia v DAB v Nitre. Získaným 

výťažkom z predstavenia plánujú zabezpečiť a podporiť 
kvalifikovaných športovcov na letných špeciálnych olympijských hrách 
v Abú Dhabi v roku 2019. Dotáciu žiadajú na technické zabezpečenie, 
odmeny účinkujúcim, kostýmy a propagáciu. Miestom realizácie bude 
DAB Nitra. 

 
 
 
Žiadateľ:  Nitrianska galéria,  Župné námestie 3, Nitra 
Názov projektu:  Tvori ť môže každý! (X. ročník) 
Žiadaná hodnota: 1051 € 
Stručný popis: Cyklus výtvarných dielní pre zdravotne, telesne a mentálne postihnuté 

deti s výtvarným talentom.  Projekt je realizovaný v dvoch etapách, 
hlavnou témou roka 2018 bude šport. Dotáciu žiadajú na nákup 
materiálu a propagačného materiálu  na realizáciu projektu. Miestom 
realizácie budú priestory  Nitrianskej galérie. 

 
 
 
Žiadateľ: Pohoda Nitra, o.z.,  Benkova 30, Nitra 
Názov projektu:  Rekondično rehabilitačný pobyt pre ZŤP mládež Pohoda Nitra 
Žiadaná hodnota: 1466 € 
Stručný popis: Organizovanie rekondično-rehabilitačného pobytu pre telesne 

postihnutú mládež a ich opatrovateľov  s cieľom zlepšenia zdravotného 
stavu a udržanie sociálneho kontaktu s rovesníkmi.  Dotáciu žiadajú na 
ubytovanie, stravu a procedúry. Miestom realizácie bude kúpeľné 
zariadenie Harmónia Piešťany. 

 
 
Žiadateľ: Republiková špecifická organizácia SZTP, Ľ. Okánika 6, Nitra 
Názov projektu:  Pripravovanie a realizovanie rekondičných a rehabilitačných 

pobytov pre osoby zo zdravotným postihnutím pre nitrianskych 
členov organizácie a ich sprievodcov 

Žiadaná hodnota: 1830 € 
Stručný popis: Organizovanie 10-dňového rekondično-rehabilitačného pobytu pre 

telesne postihnutých členov a ich sprievodcov  s cieľom získania 
návyku sebaobsluhy, schopností a zručností na prekonávanie dôsledkov 
zdravotného postihnutia.  Dotáciu žiadajú na ubytovanie, procedúry, 
organizáciu, lektorskú činnosť. Miestom realizácie bude hotel Máj 
Piešťany, hotel Park Hokovce. 
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Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Nábrežie mládeže,  Nábrežie mládeže 

7, Nitra 
Názov projektu:  V zdravom tele zdravý duch 
Žiadaná hodnota: 1500 € (70 % z hodnoty projektu v zmysle VZN č. 1/2001 je 1415 €) 
Stručný popis: Príprava a realizovanie kondičných a rehabilitačných činností pre deti 

s mentálnym postihnutím formou športov – plávania a využitia 
netradičných športových pomôcok, pod dohľadom kvalifikovaných 
inštruktorov. Dotáciu žiadajú  na nákup športového náradia do exteriéru 
(twister, balančná doska, rovnovážna hojdačka..) a do interiéru (rotana s 
madlom, stepper, rotoped..). Miestom realizácie MŠ Nábr.mládeže 
a Detské centrum Hviezdica Nitra. 

 
 
 
Žiadateľ: Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č.13,  Kollárova 4, Nitra 
Názov projektu:  RIP - rekondično-integračný pobyt 
Žiadaná hodnota: 3000 € 
Stručný popis: Organizovanie 7-dňového rekondično-integračného pobytu pre telesne 

postihnutých členov s cieľom zlepšiť fyzickú a psychickú kondíciu.  
Dotáciu žiadajú na ubytovanie. Miestom realizácie bude kúpeľné 
zariadenie – podľa aktuálnej ponuky. 

 
 
Žiadateľ: Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra 
Názov projektu:  17. ročník Prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych škôl a zariadení 
Žiadaná hodnota: 600 € 
Stručný popis:  Prezentácia talentu detí so zdravotným znevýhodnením s tematickým 

zameraním. Dotáciu žiadajú na výzdobu, kostýmy detí, kulisy a odmeny 
pre účinkujúcich. Miestom realizácie bude aula UKF v Nitre. 
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Príloha 1: 
 

Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta Nitry na r. 2018 – nad 2 000 € 
 
cieľová oblasť :  "sociálna oblas ť" 

  

P.č. žiadate ľ Názov projektu 

 hodnota 
projektu  

(€) 

70%   z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€)  

odporu čenie  
komisie                 

(€)  

odporu čenie 
primátora              

(€)  

rozhodnutie 
MZ           
(€)   

1. 
Budúcnosť, n.o. Wilsonovo 
nábr. 82, Nitra 

Rehabilitačno-rekondičný pobyt 
pre rodiny ohrozené závislosťou 

rodinného príslušníka 
3205,00 2243,50 2243,50 1000,00 1000,00 

  

2. 

Diecézna charita Nitra - 
Hospic Dom pokoja a zmieru 
u Bernadetky, Chrenovská 
22/b, Nitra 

Vzdelávanie dobrovoľníkov - 
individuálne, skupinové 

3084,00 2158,80 2152,00 2100,00 1500,00 

  

3. EFFETA Stredisko sv. F. 
Saleského, Samova 4, Nitra 

Riešenie debarierizácie                   
v EFFETE 

106760,00 74732,00 20000,00 xxx 0,00 
  

4. 

Spoločnosť priateľov 
detských domovov, Úsmev 
ako dar v Nitre, Dvorčanská 
63, Nitra 

Sociálna práca s rodinami 
mesta Nitra ohrozenými 

sociálnopatologickými javmi 
3790,00 2653,00 2640,00 2600,00 2000,00 

  

Spolu:    116839,00 81787,30 27035,50 5700,00 4500,00   

 
       Pozn.: 

      xxx -  Uznesenie Komisie MZ pre sociálne veci , bytové otázky a zdravotníctvo č. 90/2017 str. 5  materiálu 
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Príloha 2: 
 
Žiadosti o dotácie  z rozpočtu mesta Nitry na r. 2018 – nad 2 000 €  
 
cieľová oblasť :  "ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne pos tihnutým ľuďom" 

 
 
 

P.č. žiadate ľ Názov projektu 

hodnota 
projektu 

(€) 

70% z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€) 

odporu čenie 
komisie               

(€) 

odporu čenie 
primátora    

(€) 

rozhodnutie 
MZ                     
(€) 

1. 

Arabeska, Slovenská 
spoločnosť pre rozvoj 
špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne 
postihnutých, Chrenovská 
16, Nitra 

Vianoce s Arabeskou 5300,00 3710,00 3080,00 500,00 500,00   

2. 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO č. 13, 
Kollárova 4, Nitra 

RIP-rekondično-integračný 
pobyt 

4800,00 3360,00 3000,00 1000,00 1000,00   

Spolu:    10100,00 7070,00 6080,00 1 500,00 1500,00   
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Príloha 3: 
 
Informatívna tabu ľka – dotácie z rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018 
cieľová oblas ť :  "sociálna oblas ť" 
 
 

P.č. žiadate ľ Názov projektu 

 
hodnota 
projektu  

(€) 

70% z 
hodnoty 
projektu 

(€) 

žiadaná 
hodnota 

(€)  

odporu čenie  
komisie             

(€) 

rozhodnutie 
primátora               

(€) 

1. AIESEC Nitra, Trieda A. Hlinku 4, Nitra 
Podpora a vzdelávanie výkonnej 

rady 
2240,00 1568,00 1520,00 0,00 500,00 

2. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 
mestská organizácia č. 1,                     
Kmeťkova 19, Nitra 

Nitriansky deň úcty k starším 1500,00 1050,00 1150,00 1000,00 1000,00 

3. 
Katedrálny spevokol EMERÁM v Nitre, 
Nám.J.Pavla II.7, Nitra 

Sociálna aktivizácia seniorov 2500,00 1750,00 1000,00 500,00 500,00 

4. 
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fraňa 
Mojtu 18, Nitra 

Bystrý až do 100 1254,00 877,80 876,00 500,00 500,00 

5. 
OZ Centrum pre rodinu - Nitra, Pribinovo 
nám. 3, Nitra 

"Bližšie k rodine" - preventívne a 
sociálne aktivity CPR 

3170,00 2219,00 1690,00 800,00 600,00 

6. 
Spoločnosť Zlatý vek, o.z., 
Novomeského 17, Nitra 

"Seniori vo virtuálnom svete" 2000,00 1400,00 1400,00 0,00 0,00 

7. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Trieda A. Hlinku 1, Nitra 

XXL Akadémia 2018 2680,00 1876,00 1860,00 1500,00 1200,00 

Spolu:    15344,00 10740,80 9496,00 4300,00 4300,00 
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Príloha 4: 
 
 
Informatívna tabu ľka – dotácie z rozpo čtu mesta Nitry na rok 2018 
cieľová oblas ť :  "ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne pos tihnutým ľuďom"  
 
 

P.č. žiadate ľ Názov projektu 

hodnota 
projektu 

(€) 

70% z 
hodnoty 

projektu (€)  

žiadaná 
hodnota 

(€) 

odporu čenie 
komisi e                 

(€) 

rozhodnutie 
primátora  

(€) 

1. 
Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 
Nitra 

Tvoriť môže každý! (X.ročník)                                                 1530,00 1071,00 1051,00 500,00 500,00 

2. 
Občianske združenie Pohoda 
Nitra, Benkova 30, Nitra 

Rekondično rehabilitačný pobyt pre 
ZŤP mládež Pohoda Nitra 

2406,00 1684,20 1466,00 1000,00 1000,00 

3. 
Republ.špecifická organizácia 
SZTP,          Trieda A. Hlinku 55, 
Nitra 

Pripravovanie a realizovanie 
rekondičných a rehabilitačných pobytov 
pre osoby zo zdravotným postihnutím 
pre nitrianskych členov organizácie a 

ich sprievodcov 

4178,90 2925,23 1830,00 1000,00 1000,00 

4. 
Rodičovské združenie pri MŠ Nábr. 
Mládeže, Nábrežie mládeže 7, 
Nitra 

V zdravom tele zdravý duch 2022,00 1415,40 1500,00 500,00 700,00 

5. 
Spojená škola internátna, 
Červeňova 42, Nitra 

17.ročník Prehliadky tvorivosti žiakov 
špeciálnych škôl a zariadení 

1200,00 840,00 600,00 500,00 500,00  

Spolu:    11336,90 7935,83 6447,00 3 500,00 3700,00 
 
 
 


