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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
„Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu  prorodinnej 
samosprávy obcí a miest na území Slovenskej republiky“ 
 
s c h v a ľ u j e 
pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu  prorodinnej samosprávy obcí 
a miest na území Slovenskej republiky 

 
 
 

Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 



Dôvodová správa: 

 

Téma podpory rodiny je aj v dnešnej dobe vysoko aktuálna a potrebná. Za priamu podporu 

rodiny v najvyššej miere zodpovedá štát. V poslednom období však značnú časť právomocí         

a zodpovedností preberajú mestá a obce. Prorodinná politika totiž nikdy nie je a nemôže byť 

záležitosťou jedného človeka. Ak chceme, aby fungovala, musí nutne dôjsť k vzájomnému 

prepojeniu, komunikácii a spolupráci medzi predstaviteľmi štátu, kraja, miest a obcí, 

neziskových organizácií, zamestnávateľov, médií a všetkých, ktorým záleží na rodine. Pretože 

len spoločnými silami môžeme docieliť skutočne zmysluplnú a účinnú rodinnú politiku, ktorá 

prinesie praktické výsledky. 

Štát na jednej strane ukladá obciam základné povinnosti v rodinnej politike a poskytuje                

na ich plnenie finančné prostriedky, na druhej strane im necháva aj priestor na vlastnú 

iniciatívu. Dáva priestor na aktívne riešenie potrieb rodín na základe miestnych pomerov, 

možnosť adresného smerovania podpory rodinám. A to nielen priamej finančnej podpory,         

ale i morálnej, spoločenskej, systémovej v rámci podporných služieb pre rodiny v mestách 

a obciach.  

Hlavným cieľom Memoranda prorodinnej samosprávy je, aby sa miestna samospráva začala 

aktívnejšie zaoberať problematikou rodiny a svoje rozhodnutia a aktivity viac zamerala               

na podporu, ale aj prezentáciu významu rodiny v našej spoločnosti vytváraním podmienok        

pre skvalitňovanie ich života. Rodina zohráva vo vývoji ľudstva nenahraditeľnú úlohu. Život 

v rodine ovplyvňuje pozitívne náš intelektuálny a sociálny rozvoj. V rodine sa vytvárajú prvé 

vzory a formujú prvé myšlienky a postoje. 

Prorodinná politika je odpoveďou na mnohé výzvy súčasnosti – demografický vývoj, 

nedostatok priamej ľudskej komunikácie vplyvom digitálnych technológií, ale aj prepotrebnú 

výchovu ku morálnemu a zodpovednému konaniu. Moderné technológie menia náš život,         

ale nie naše hodnoty. Miestna a regionálna samospráva disponuje množstvom kompetencií, 

vďaka ktorým môže vytvoriť v meste alebo obci prostredie priateľské voči rodine. Dobro rodín 

preto musí byť na jednom z prvých miest v činnosti samosprávy.  

Iniciatíva prorodinnej samosprávy vznikla z prostredia oravských miest a obcí. K dnešnému 

dňu k Memorandu prorodinnej samosprávy pristúpili tieto mestá a obce: 



Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin , Mesto Námestovo, 

Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Beňadovo, Novoť, Zákamenné, Breza, Lomná, 

Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca, Liesek, Brezovica, Habovka, Trstená, Kozárovce, Kostoľany 

nad Hornádom, Dolný Kubín. 

Mesto Nitra by taktiež chcelo reflektovať na túto oblasť a aktívne sa prihlásiť k Memorandu 

prorodinnej samosprávy, aby tak pri príprave a schvaľovaní materiálov Mesto Nitra bralo 

osobitý ohľad na rodiny s deťmi. 

Už v súčasnosti Mesto Nitra v rámci svojej pôsobnosti a kompetencií v zmysle Zákona                 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) zabezpečuje sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a to, 

„pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“ a „zariadenie starostlivosti o deti  do troch rokov 

veku dieťaťa“.  

Zároveň sme jedným z miest, ktorému záleží na podpore rodín pri narodení dieťaťa a ktoré 

poskytovaním jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa hmotne podporuje a pomáha          

pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa, matkám žijúcim              

v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám 

alebo otcom, ako i rodičom, ktorí sa rozhodli pre osvojenie dieťatka. 

Samozrejmosťou je, že „Rodiny s deťmi“ sú jednou z cieľových skupín, ktorej Mesto Nitra 

venuje pozornosť aj v Komunitnom pláne sociálnych služieb v meste Nitra. Taktiež je našou 

prioritou podporovať rodiny s deťmi aj v rámci multiinštitucionálnej spolupráce, o čo sa Mesto 

Nitra snaží aj poskytovaním finančnej podpory neziskových organizácií a akreditovaných 

subjektov, ktorých činnosť je zameraná na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, podporu zmysluplného trávenia voľného času detí, vzdelávania a športu, 

prevencie sociálnopatologických javov, sanáciu rodín a pod. 

Dôkazom toho, že nám záleží na rodinách s deťmi a ich podpore je aj vytvorenie pracovnej 

skupiny „Family friendly“ pri  Komisii Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, 

bývanie a podporu verejného zdravia. Členovia pracovnej skupiny prinášajú nové vízie               

do poskytovania sociálnych služieb pre rodiny s deťmi, aktívne reagujú na zmeny v tejto oblasti 

a zasadzujú sa za zachovanie sociálnych benefitov a udržateľnosť služieb prospešných               

pre plnohodnotný život rodín v našom meste. 



Predložený materiál má deklaratórny charakter a dopad na rozpočet vznikne až následne             

pri schvaľovaní realizácie jednotlivých opatrení prorodinnej samosprávy v rámci rozpočtu 

Mesta Nitra.  

Mesto Nitra má záujem na tom, aby ako „prorodinná samospráva“ naďalej dbalo na vytváranie 

čo najlepších podmienok pre rodiny s deťmi a ich podporu, pre ich spokojný život v našom 

meste a z toho dôvodu by chcelo pristúpiť k Memorandu  prorodinnej samosprávy obcí a miest 

na území Slovenskej republiky. 

 

Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia prerokovala predložený 

materiál na svojom zasadnutí dňa 11.02.2020 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

schváliť pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu  prorodinnej samosprávy obcí a miest na území 

Slovenskej republiky. 

 

Stanovisko Mestskej rady  

Mestská rada v Nitre prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 03.03.2020 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu  

prorodinnej samosprávy obcí a miest na území Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memorandum prorodinnej samosprávy  

 

Hlavným cieľom prorodinnej politiky Mesta Nitra je podporovať vznik a zachovanie funkčných 

rodín, kvalitu rodinného života a vhodných podmienok pre rodiny, utvárať u mladej generácie 

vedomie hodnoty rodiny a vlastnej zodpovednosti za jej stabilitu a funkčnosť. 

Ďalším cieľom prorodinnej politiky Mesta Nitra je podpora autonómnej rodiny, založenej          

na stabilných, celoživotných vzťahoch. Jej opatrenia sa teda zameriavajú nielen na podporu 

jednotlivých členov rodiny, ale aj na uľahčenie výkonu funkcií, za ktoré nesie zodpovednosť 

rodina.  

Cieľom prorodinnej politiky Mesta Nitra je aj predchádzanie krízovým situáciám v živote 

rodiny a súčasne tvorba prorodinnej klímy cestou spolupráce širokej siete spoločenských 

subjektov. 

Mesto Nitra si uvedomuje, že prorodinná politika Mesta Nitra nie je len politikou sociálnou,   

ale politikou prierezovou, ktorá sa zaoberá spôsobmi podpory rodiny v jednotlivých oblastiach 

výkonu samosprávy Mesta Nitra. 

Mesto Nitra prihlásením sa k tomuto memorandu deklaruje svoj záujem stať sa prorodinnou 

samosprávou. 

- Mesto Nitra v rámci svojich možností a platných zákonov bude podporovať rodinu. 

- Mesto Nitra pri svojich rozhodnutiach bude prihliadať na to, aký majú tieto 

rozhodnutia vplyv na rodiny. 

- Mesto Nitra bude dbať na vytváranie čo najlepších podmienok pre rodiny                          

a ich podporu. 

- Mesto Nitra bude každoročne za účelom oslavy Rodiny, ale aj na prezentáciu 

návrhov, myšlienok, opatrení prorodinnej politiky samosprávy, spoluorganizovať 

kultúrno - spoločenskú akciu pod názvom Deň rodiny. 

 

 

 

 

 



Mesto Nitra má záujem v období rokov 2020 – 2022 najmä:  

- Vytvoriť podporné opatrenia pre viacdetné rodiny, pre osamelo žijúcich rodičov                 

s dieťaťom a rodiny v kríze. 

- Iniciovať zriadenie nízkoprahových služieb pre deti a rodinu v spolupráci s verejnými    

a neverejnými poskytovateľmi. 

- Realizovať sociálnu službu - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. 

- Realizovať terénnu sociálnu prácu s rodinami. 

- Zachovať jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. 

- Zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby v zariadení o deti do troch rokov (jasle). 

- Vybudovať inkluzívne detské ihrisko a integrovať inkluzívne hracie prvky na ďalšie 

detské ihriská v našom meste. 

- Podporiť bývanie pre viacdetné rodiny v nájomných bytoch mesta. 

- Vyčleniť špecificky určené byty pre pomoc rodinám v kríze. 

- Iniciovať ďalšie aktivity baby-friendly v našom meste. 

Prihlásiť k Memorandu sa dá schválením na mestskom zastupiteľstve a po každých 

komunálnych voľbách je ho potrebné znovuobnoviť.  

Prihlásením k Memorandu sa Mesto Nitra môže aktívne podieľať na vytvorení spoločnej 

organizácii, prostredníctvom ktorej bude môcť svoje aktivity na podporu prorodinných opatrení 

koordinovať s ostatnými mestami a obcami. 

 


