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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 

 
a) zámer žiadosti o dotáciu s názvom „Rómsky jastrab“ v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o dotáciu, pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným 
plánom a platným PHSR mesta Nitry, 
 
d) výšku celkových výdavkov na projekt: 8 766,32 €, 
 
e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutej výšky dotácie v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov,  
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 

s c h v a ľ u j e 

 
a) zámer žiadosti o dotáciu s názvom „Rómsky jastrab“ v pôsobnosti Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 
nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020,  
 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) predloženie žiadosti o dotáciu, pričom ciele projektu sú v súlade s platným územným 
plánom a platným PHSR mesta Nitry, 
 
d) výšku celkových výdavkov na projekt: 8 766,32 €, 
 
e) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutej výšky dotácie v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov,  
 
 
f) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Mesto Nitra pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a 
kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií marginalizovanej rómskej 
komunity (MRK) v roku 2020, ktorej poskytovateľom je MV SR - Úrad splnomocnenca vlády 
Slovenskej republiky pre rómske komunity.  

 
Žiadosť o dotáciu s názvom „Rómsky jastrab“ je zameraná na obsadenie a refundáciu 

mzdových nákladov existujúcej pracovnej pozície „referent – koordinátor činnosti pre prácu 
s rómskym etnikom“, ktorá je dlhodobo neobsadená v rámci organizačnej štruktúry 
mestského úradu v Nitre. 
 

V rámci obsadenia pracovnej pozície pod názvom „referent – koordinátor činnosti pre 
prácu s rómskym etnikom“ chce samospráva mesta Nitry intenzívne aj cestou zapojenia sa do 
výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity v roku 2020, vyhlasovateľa výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky riešiť tému v oblasti školstva a vzdelávania MRK, a to z dôvodu komplexnej 
prevencie a neponechania situácie na samovývoj.   

V súčasnej dobe je mesto Nitra v štádiu, kde tri základné školy smerujú k úplnej 
segregácii, v zmysle MRK.                                                                                         
Primárnou cieľovou skupinou sú deti na základných školách (údaje k 15.09.2019):  

- ZŠ Ščasného 22, Nitra - Dražovce (v školskom roku 2019/2020 99 žiakov, z nich 90% 
minorita), 

- ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra - Krškany (v školskom roku 2019/2020 132 
žiakov, z nich 60% minorita),  

- ZŠ Krčméryho 2, Nitra (v školskom roku 2019/2020 147 žiakov, z nich 100 % 
minorita) 

Sekundárnymi cieľovými skupinami sú rodičia žiakov a učitelia na týchto školách. 

Kvalitu vzdelávania na týchto školách významne ovplyvňujú aj vnútorné faktory 
v komunite, a to hlavne postoj komunity ku vzdelaniu. Ten vedie k nízkej motivácii vzdelávať 
sa, k veľkému počtu vymeškaných hodín, a tým k devalvácii vzdelávacieho procesu. Jedná sa 
zväčša o Olašských Rómov, pričom mesto Nitra si uvedomuje, že je nutné nastaviť špecifické 
nástroje, a to aj po konzultácii s komunitami. 

Problematikou minorít sa mesto začalo systematicky zaoberať v roku 2019. Bola 
vytvorená pozícia ambasádorky pre rómske komunity a MOPS z predstaviteľov komunity. Pri 
komisii MsZ vzdelávania, mládeže a školstva začala fungovať pracovná skupina pod názvom 
eduNRoma, ktorej súčasťou sú ľudia, zamestnanci, odborníci, pričom chceme pripojiť ľudí 
priamo z komunity a samotných rodičov. Z činnosti pracovnej skupiny vzišla aj potreba 
vytvorenia pracovnej pozície „referent – koordinátor činnosti pre prácu s rómskym etnikom“ 
– tzv. „rómsky jastrab.“ Mal by to byť človek z komunity, ktorý by zintenzívnil komunikáciu 
medzi mestom, uvedenými základnými školami, zákonnými zástupcami maloletých 
školopovinných detí a samotnými deťmi. Tým by sa vytvoril priestor na ďalší vzájomný 
dialóg v otázke vzdelávania a následnej zamestnateľnosti, motivovanie a zvýšenie záujmu 
o vzdelanie rómskych detí. Mnohé jeho aktivity budú smerovať práve k motivácii 
a zvyšovaniu záujmu detí a rodičov o vzdelanie, čím samozrejme budeme sledovať aj riešenie 
otázky záškoláctva a jeho postupného znižovania.  
. 
 

Materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade 


