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Správa COMIN 2020 

Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre začalo poskytovať služby pre 

cudzincov pracujúcich/študujúcich v Nitre na jeseň 2019. Služby pozostávajú zo služieb miesta 

prvého kontaktu a poskytovania sociálno právneho poradenstva,  kurzov slovenského jazyka 

spojených s interkultúrnym učením, ako aj z realizácie voľnočasových a dobrovoľníckych 

programov pre cudzincov. 

 Služby miesta prvého kontaktu a poskytovanie sociálno právneho poradenstva 

Dňa 1.10.2019 bola táto služba otvorená v  Klientskom centre na MsÚ v Nitre. Je poskytovaná na 
základe osobných konzultácií v utorok od 9:00 do 15:00 a v piatok od 9:00 do 12:00. Mimo 

konzultačných hodín je možné využiť kontaktný formulár na web stránke projektu www.comin.sk. 

V rámci obdobia október 2019 (otvorenie miesta prvého kontaktu) do konca októbra 2020 bolo 

celkovo poskytnutých 288 konzultácií 190 klientom. 
 

Sociálno-právne poradenstvo bolo  zamerané najmä na riešenie otázok v rámci nasledovných tém: 

1. Pobyt v SR 

- udelenie alebo obnovovanie pobytu cudzincov na Slovensku,  

- zmena adresy na doklade o pobyte 

- obnovy prechodného pobytu na účel podnikania, zmeny účelu pobytu 

- sociálne bývanie  
- podmienky udelenia pobytu na účel podnikania, zmeny účelu pobytu, obnovu prechodného 

pobytu na účel podnikania 

- registrácia pobytu štátneho príslušníka členského štátu EU  

 
2. Zamestnanie/živnosť 

- zmena zamestnávateľa, 

- získanie prechodného pobytu za účelom zamestnania 

- rozšírenie predmetov podnikania, registrovania viazanej živnosti a podmienok, ktoré musí 
spĺňať zodpovedný zástupca 

- odvody podnikateľov, zdravotné poistenie podnikateľov a preukazovanie zisku z podnikania 

- riešenie nevyplatenia mzdy 

- podmienky odvodov podnikateľov, zdravotného poistenia podnikateľov 
- pomoc pri hľadaní účtovníckych služieb pre cudzincov  podávajúcich daňové priznanie 

- nesprávne pracovné zaradenie  

- zabezpečenie zdravotného poistenia  

- zmena zamestnávateľa   
 

3. Rodina 

- zlúčenie rodiny, možnosť zamestnania rodinného príslušníka (manželky) 

- zaradenie detí do predškolského systému  
- zápis detí plniacich povinnú školskú dochádzku do školy 

- nástupu jej hendikepovaného dieťaťa do MŠ,  

- nadobudnutie občianstva SR maloletým dieťaťom 

- uzatvorenie manželstva v SR, doklady potrebné k uzavretiu manželstva 
- riešenie predĺženia rodičovskej dovolenky na UPSVaR 

 

 



4. Vzdelávanie, rekvalifikácia 

- Jazykové kurzy SJ 

- uznávaniu dokladov o vzdelaní/odborných kvalifikácii zo zahraničia 

- požiadavky na jazykovú skúšku, ktorá  je súčasťou procesu udelenia občianstva 
- získanie/výmena vodičského preukazu a skúška v autoškole 

- Predaj auta a príspevkom na kúpu auta, oprávnenosť dlhodobo používať motorové vozidlo 

cudzej poznávacej značky na Slovensku 

 
5. Iné 

- poradenstvo pri podávaní dani z nehnuteľnosti, zápise do katastra, žiadosti o opatrovateľské 

- správne konanie na cudzineckej polícii 

- možnosti pomoci zo strany mesta Nitra  
- platenia komunálneho odpadu 

- informácie o veľvyslanectvách Ukrajiny a Peru pre vybavenie nových cestovných dokladov 

 

Dôsledky pandémie COVID 19 sa nevyhli ani cudzincom žijúcim v našom meste. Viacerí prišli  v čase 

pandémie o zamestnanie.  Novelou zákona o pobyte cudzincov v rámci LEX COVID sa predĺžila platnosť 

všetkých typov pobytov cudzincov na území SR, ktoré by uplynuli počas krízovej situácie, alebo ktorých 

platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie. Poradenstvo bolo 
poskytované s ohľadom na uvedenú novelu zákona, o ktorej veľa cudzincov nemalo vedomosť 

a obávali sa preto sankcii za nelegálny pobyt v SR. Počas krízovej situácie sme pre cudzincov 

pripravovali  a uverejňovali na web stránke www.comin.sk, ako i na facebooku 

https://www.facebook.com/cominnitra/ ohľadom reštriktívnych a preventívnych opatrení týkajúcich 
sa našej cieľovej skupiny.  Na stránkach boli zverejňované aj aktuálne informácie týkajúce sa 

preventívnych opatrení na zabránenie šírenia COVID 19 (napr. dobrovoľné celoplošné testovanie). 

Konkrétne témy konzultácií poskytované v dôsledku pandémie COVID 19 boli zamerané najmä na : 

- pomoc pri žiadaní finančnej pomoci poskytovanej štátom pre SZČO 

- registráciu na úrade práce a  žiadosť o dávku v nezamestnanosti 

- pomoc s domácim vzdelávaním detí počas online vzdelávania,  
- možnosť odkladu splátok hypotekárnych úverov 

- možnosť rekvalifikačných kurzov  

 Okrem cudzincov boli cieľovou skupinou poradenstva aj občania mesta Nitra. Služby využívali 
najmä zamestnávatelia, ktorým bolo viac krát poskytnuté sociálno právne poradenstvo. Išlo napr.   o 

personálnu agentúru, ktorá sa dopytovala na správnosť potvrdenia o ubytovaní predkladaného 

v rámci konania o pobyte na cudzineckú políciu alebo  dopravnú firmu ktorá zisťovala podmienky 

zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.  V tejto súvislosti boli poskytnuté konzultácie  aj 
realitnej agentúre ohľadom špecifických náležitostí nájomnej zmluvy, ktorú cudzinci musia predložiť 

pri podaní žiadostí o pobyt. 

 Jazykové kurzy slovenského jazyka spojené s interkultúrnym učením 

Boli realizované spolu tri  10 - týždňové kurzy slovenského jazyka spojené s interkultúrnym učením. 

Výučba prebiehala  2-krát týždenne po 60 minút.  Kurzy zabezpečovalo OZ  Mareena. Prvý kurz sa 
uskutočnil  v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, 2 kurzy boli  kvôli obmedzeniam 

v čase pandémie realizované online prostredníctvom programu zoom.us 



Prvý kurz sa uskutočnil od 3. októbra do 9. decembra 2019. Navštevovalo ho 15 účastníkov z 9 

krajín. Medzi najpočetnejšie zastúpené krajiny patrili Ukrajina (5) a Filipíny (3). Účastníci kurzu sa 

počas 10-týždňov oboznámili so základnými slovenskými výrazmi a gramatikou. Prebrali sa témy, s 

ktorými sa cudzinci bežne stretávajú – základné frázy, predstavenie seba a svojej rodiny, zdravie, 
potraviny, vianočné tradície. Z gramatických javov si osvojili syntax v základných komunikačných 

frázach, konjugáciu slovies, rody podstatných mien, tvorenie plurálu, modálne verbá, akuzatív a 

inštrumentál.  Účastníci kurzu ocenili možnosť zlepšiť sa v slovenskom jazyku, naučiť sa nové slová a 

gramatiku. Privítali by dlhšie trvanie kurzu a rozdelenie skupín podľa jazykovej príbuznosti (slovanská 
a neslovanská). Rovnako lektori cítili potrebu rozdeliť skupinu podľa jazykovej príbuznosti. 

Účastníkom, ktorých rodný jazyk je slovanského pôvodu, išlo učenie a porozumenie gramatiky 

rýchlejšie ako ostatným, naviac nepotrebovali pri vysvetľovaní preklad do anglického jazyka.  

V rámci druhého jazykového kurzu prebiehala prezenčná výučba od 17. februára 2020 do 26. marca 

v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Kvôli pandemickým opatreniam po tomto termíne výučba 

pokračovala do 11.mája 2020 online formou.  Študenti/-tky túto formu vyučovania uvítali a boli  radi/-

y, že mohli  v kurze pokračovať ďalej a že pauza od poslednej zrealizovanej interaktívnej hodiny nebola 
veľmi dlhá a mohli  nadviazať na znalosti, ktoré nadobudli počas prvých týždňov kurzu. Jazykový kurz 

navštevovalo 15 účastníkov z 10 krajín sveta: Ukrajina (4), Filipíny (3), Rusko (1), Irak (1), Belgicko (1), 

Nepál (1), Írsko (1), Peru (1), Grécko (1), Brazília (1). Na vyučovacích hodinách si lektori so študentmi 

prešli témy, ako základné vetné modely (oznamovacia veta, opytovacia veta); frázy pri zoznamovaní; 
privlastňovacie zámená; časovanie slovies vybraných tried; orientácia v čase; prechyľovanie (tvorenie 

ženských mien); číslovky; osobné zámená; časovanie nepravidelných slovies; prídavné mená (opozitá); 

adjektíva, atď. Študenti/-tky prejavili záujem o absolvovanie ďalších jazykových kurzov. Väčšina 

účastníkov kurzu sa vyjadrila, že kurz bol pre nich veľmi užitočný, uviedli, že sa zlepšili v gramatike, že 
pochopili štruktúru jazyka a budú tak schopnejší začať komunikovať v slovenčine.  

Posledný, tretí kurz prebieha on line formou od 5. októbra do 14. decembra 2020 2x týždenne - v 

pondelok a štvrtok prostredníctvom zoom.us. Zúčastňuje sa  ho  16 účastníkov zo 7 krajín sveta 
(Ukrajina, Brazília, Rusko, USA, Mexiko, Francúzsko, Španielsko).  

 

 Voľnočasové/dobrovoľnícke programy pre migrantov 

Nitrianska komunitná nadácia s cieľom zabezpečenia lepšej sociálnej inklúzie cudzincov do komunity 
pripravila 4 voľnočasové/dobrovoľnícke programy  v spolupráci so 4 partnerskými organizáciami. 

Programy ponúkali cudzincom trávenie voľného času v nasledovných oblastiach: 

1. Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3,  v  Nitra , www.kosnr.sk. Venuje sa  rozvoju 

neprofesionálnej kultúry všetkých druhov a žánrov, vzdelávaniu v kultúre, tvorivým aktivitám 

pri zachovávaní kultúrneho dedičstva, ľudovým remeslám, menšinovej kultúre, 

interkultúrnemu dialógu  

Ponuka aktivít: výroba náramkov, šúpolienky, plstenie, pletenie košíkov z pedigu, drôtovanie, 
modelovanie, maľovanie na textil, výroba sviečok, dekupáž, výroba tašiek na darčeky, rôzne 

techniky výroby kvetov.... 

 

2. Centrum pre rodinu Pribinovo nám. č.3, Nitra, www.centrumprerodinu.sk. Organizácia sa 
venuje preventívnym, vzdelávacím, voľnočasovým, občianskym a charitatívnym aktivitám na 

podporu rodín a jej jednotlivých členov 

 

 



Ponuka aktivít: 

 Pomoc pri príprave a realizácii podujatia DEŇ RODINY 

 Pomoc pri burzách šatstva a vecí ( triedenie šatstva a vecí, ukladanie, rozkladanie, skladanie..) 

 

3. Cuketa o.z. , www.priestorypretvory.sk. OZ sa venuje vzdelávaniu v oblasti ekológie, 

environmentálnej výchove detí a komunitným aktivitám v oblasti zdravého stravovania. 
Založili  a spravujú komunitnú záhradu KOZA v Nitrianskom Hideparku. Taktiež založili 

komunitno vzdelávacie centrum Moruša čerešňová zameraného na  dennú environmentálnu 

výchovu detí v prepojení s rôznymi inými vzdelávacími oblasťami ako je napr. matematika, 

jazyk, hudobná, výtvarná výchova či informatika. Vytvorili prírodnú jedlú záhradu na 

Dolnočermánskej 9 v Nitre ako aj v centre mesta Nitra na Farskej 12 na mieste bývalej čiernej 
skládky odpadu, ktorá v súčasnosti slúži ako „oáza“, kde ľudia z mesta môžu relaxovať a 

pozorovať prírodu.. . OZ CUKETA pravidelne organizuje komunitných festivalov , prednášok, 

workshopov, diskusií, kurzov. 

              OZ ponúka dobrovoľníkom nasledovné aktivity: 

 Spolupráca s deťmi v rámci rôznych tvorivých dielniach, pri športových a ekologických 

aktivitách. 

 Práca v prírodnej záhrade. 

 Zbieranie, sušenie a konzervovanie rôznych bylín a plodín. 

 Pomoc  pri zdravom a vegánskom varení. 

 Príprava a realizácia komunitných podujatí: workshopy, prednášky, festivaly. 

 

4. Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – 

LEUSTACH, Willermova 8, 949 07 Nitra – Janíkovce, www. leustach.sk. OZ sa venuje  
záchrane a rekonštrukčným prácam pri obnove národných kultúrnych pamiatok, hlavne 

hradov 

OZ ponúka dobrovoľníkom aktivity zamerané na  pomoc pri archeologickom výskume, pomocné 

murárske práce, prípravné práce na obnovu vybraných historických objektov na hrade Hrušov. 

V rámci voľnočasových/dobrovoľníckych aktivít začal v mesiacoch január – marec 2020  nábor 
cudzincov. Boli vytvorené informačné plagáty a letáky informujúce o ponuke týchto aktivít, ktoré boli 

vyvesené do MHD v Nitre, ako aj rozdávané na mieste prvého kontaktu. Bolo realizované stretnutie so 

zástupcami organizácií, ktoré poskytujú programy a dohodnutý systém propagácie programov. 

Vzhľadom na pandémiu COVID 19 boli náborové aktivity v marci zastavené.   

Aktivity boli pozastavené do druhej polovice  mája vzhľadom na pandémiu, spôsobenú COVID-19. 
Všetky 4 MVO organizácie boli zatvorené a neposkytovali služby pre verejnosť ani pre svojich členov. 
Postupne  s uvoľňovaním opatrení sme tieto organizácie nakontaktovali, preverili sme, v akom režime 
a odkedy obnovia svoju činnosť a či prišlo k nejakým zmenám, vzhľadom na promované voľnočasové 
dobrovoľnícke aktivity pre cudzincov.   

Ako prvé sa rozbehli voľnočasové aktivity KOS Nitra, kde boli otvorené oper cudzincov 2 tvorivé dielne. 
Zúčastňovalo sa ich  5 žien z irackej komunity. Do kurzu chodili zároveň aj participanti z Nitry. Počas 
kurzu tak bol vytvorený priestor na neformálnu diskusiu, vzájomnú pomoc.  

 V rámci voľnočasových/dobrovoľníckych aktivít v mesiacoch júl -september 2020 boli po dohovore  so 
štyrmi zapojenými MVO organizáciami posunuté pôvodné  termíny realizácie na jeseň 2020. Začali sme 
realizovať nový nábor. Vytlačené letáky s ponukou boli updatované  a distribuované cez kanceláriu 



COMIN na MsÚ Nitra, zanesené boli na cudzineckú políciu v Nitre, na UKF a SPU v Nitre a do niektorých 
gastroprevádzok v Nitre, kde sa združujú cudzinci.  Ponuka bola zaslaná aj 8 nitrianskym firmám 
zamestnávajúcich cudzincov. V mesiaci júl -september 2020 pokračovali voľno časové programy v KOS 
Nitra. Do Centra pre rodinu sa prihlásila ako dobrovoľníčka 1 iracká žena, ktorá pravidelne  4-5x do 
mesiaca pomáhala pri vykladaní, triedení a umiestnení darovaných vecí, šatstva, domácich potrieb, 
hračiek na burzu šatstva, ktorú Centrum pre rodinu pravidelne organizuje. Dobrovoľníčka prichádzala 
do styku s inými, slovenskými dobrovoľníčkami, od ktorých sa snažila učiť jazyk pri konverzácii . Od 
augusta do septembra sa taktiež zapojili cudzinci dobrovoľníci do programu záchrany hradu Hrušov, 
ktorý realizuje OZ Leustach.  V októbri sa prihlásili cudzinci ako dobrovoľníci do programu OZ CUKETA 
, ktorý realizuje v HIDE PARKu v Nitre. 

 

 Tvorba stratégií v meste Nitra zameraných na sociálnu inklúziu cudzincov 

Do projektu Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu bola zahrnutá do tvorby 

stratégie mesta Nitra v oblasti sociálnej inklúzie cudzincov, bola vytvorená situačná analýza  

MIGRÁCIE A MOŽNOSTÍ INTEGRÁCIE CUDZINCOV V MESTE NITRA, ktorá analyzovala existujúcu 
situáciu v našom meste a slúži ako podklad pre prijímanie strategických rozhodnutí: 

Výskum realizovaný v rámci situačnej analýzy  pozostával z dvoch fáz. Prvou fázou bol desk-research, 

v rámci ktorého boli  analyzované existujúce strategické dokumenty, politiky, smernice a všeobecne 
záväzné nariadenia mesta Nitra z hľadiska toho, ako reflektujú tému migrácie alebo kde sa v nich 

otvára priestor pre vytváranie a implementáciu integračných opatrení. Okrem toho boli  analyzované 

štatistické údaje o počtoch cudzincov v Nitre z Úradu hraničnej a cudzineckej polície a o počtoch 

zamestnaných cudzincov v okrese Nitra z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V druhej fáze bolo 
v období november 2019 – február 2020 zrealizovaných 19 individuálnych kvalitatívnych rozhovorov 

so zástupcami a zástupkyňami samosprávy, mimovládnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií 

a zamestnávateľov v Nitre, ktoré boli zamerané na preskúmanie rôznych tém, ktoré môžu mať vplyv 

na integráciu cudzincov v meste a úlohu samosprávy v tomto procese. Súčasťou kvalitatívneho 
výskumu mali byť pôvodne aj dve fokusové skupiny (so zástupcami samosprávy a štátnej správy a so 

zástupcami mimovládnych organizácií), avšak vzhľadom na opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu 

COVID-19 nebolo možné fokusové skupiny zrealizovať. Boli nahradené individuálnymi riadenými 

rozhovormi. Správa bola predložená Mestu Nitra do konca júna. Dňa 28.7.2020 bol k tejto správe 
organizovaný workshop so zástupcami mesta, ako aj MVO, Úradu práce, cudzineckej polície, komunity 

cudzincov. Jeho cieľom bolo prezentovať výsledky analýzy a odporúčania pre mesto Nitra v oblasti 

sociálnej inklúzie cudzincov, ako aj identifikovať strategické materiály pripravované mestom Nitra, do 

ktorých majú byť výstupy a odporúčania zapracované. Situačná analýza je zverejnená na: 

Situačná-analýza-finál.pdf (comin.sk) 

Na základe výstupov zo situačnej analýzy boli viaceré odporúčania zapracované aj do pripravovaných 

strategických dokumentov. Predchádzali im  individuálne pracovné stretnutia s pracovníkmi Odboru 

projektového a strategického riadenia MsÚ v Nitre, p. Ballayom a p. Dojčanom. Boli prerokované 

štatistické údaje  a výstupy, ktoré mesto plánuje sledovať vzhľadom na cieľovú skupinu cudzincov pri 
tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2020 – 2021. S viceprimátorom 

mesta Nitra , p. M. Špotákom  a Ing. M. Horníkovou – pracovníčkou pre zahraničné vzťahy bolo 

prerokované zaradenie kategórie cudzincov do pripravovaného rozvojového konceptu  zahraničných 

vzťahov mesta Nitra. V priebehu februára a marca sa uskutočnili  individuálne stretnutia  so 

zástupcami Odboru školstva mládeže a športu MsÚ Nitra (V. Orsághová, M. Feketeová), náčelníkom 
Mestskej polície ( E. Duchoň),  so zástupkyňou  poskytovania sociálno- právneho poradenstva v rámci 



projektu( V. Orichová) a zástupkyňou Odboru služieb MsÚ Nitra (I. Buranská) ohľadne zlepšenia 

informovanosti  o službách Miesta prvého kontaktu COMIN medzi učiteľmi, zamestnávateľmi, členmi 

bezpečnostnej rady mesta a pracovníkmi mestskej polície. Bolo uskutočnené stretnutie s 2 

pracovníčkami Referátu evidencii obyvateľstva MsÚ Nitra s cieľom zistiť, aké údaje o cudzincoch 
mesto eviduje.  

Sociálna inklúzia cudzincov bola zakomponovaná do strategického plánovania aj v oblasti kultúry 

a cestovného ruchu. Zaradenie zástupcov sektoru kultúry (D. Bojdová - vedúca odboru kultúry, Irena 
Lehocká – koordinátorka projektu EHMK 2020) do pracovnej skupiny pre pracovnú a vedomostnú 
mobilitu, rozšírilo možnosti integrácie cudzincov do spoločenského života mesta Nitra, 
prostredníctvom pripravovanej kandidatúry EHMK 2026 a  pripravovanej novej Stratégie kultúry a 

cestovného ruchu pre mesto Nitra na roky 2020 - 2026. Možnosť zúčastňovať sa pracovných stretnutí 
a workshopov prostredníctvom videokonferencii, ale i verejných stretnutí v Synagóge nám pomohlo 
získať dôležité informácie o pripravovaných stratégiách a plánoch  mesta do budúcnosti v oblasti 
kultúry a spoločenského života mesta, čo vytvorilo reálny priestor o zapracovanie výstupov Situačnej 
analýzy  migrácie a možnosti integrácie cudzincov v meste Nitra do celkovej koncepcie rozvoja kultúry 
v meste Nitra. Aktívne sme pripomienkovali témy internacionalizácie, multikultúrnosti, prínosu 
cudzincov pre mesto v oblasti kultúry, gastronómie, tradícií iných národov... a diskutovali sme o 
nastavení ďalších procesov a lajtmotíve kandidatúry 
: https://drive.google.com/open?id=1eGLWDKt4CcRiLmCcrvNioRAZ1x4XCfua. 

Taktiež prebehlo stretnutie s vedúcim odboru komunikácie a propagácie p. Holúbekom  s cieľom 

zadefinovania cudzincov prichádzajúcich do mesta za prácou a vzdelávaním, ako jednej z cieľových 

skupín v pripravovanom dokumente korporátnej identity mesta. Prostredníctvom vedúcej odboru 
sociálnych služieb p. Šímovej a  členov Komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 

sa dostala téma pracovnej a vedomostnej mobility do Akčného plánu prístupnosti mesta 2020-2021 

ako aj do  Komunálneho plánu sociálnych služieb mesta Nitra nasledovne: 

V Akčnom pláne prístupnosti 2020-21 sa zadefinovala potreba pravidelných štatistík o stave a zložení 

cudzincov prichádzajúcich za prácou a štúdiom v našom meste, ktorú by mal odbor pravidelne 

k dispozícii od cudzineckej polície na základe dohovorov z pracovnej skupiny. súčasťou Akčného plánu 

2020- 2021 sa stali taktiež služby miesta prvého kontaktu pre pracovnú a vedomostnú mobilitu 
a poskytovanie sociálno - právneho poradenstva (COMIN).  

Téma integrácie cudzincov  bola zapracovaná do SWOT analýzy III. Komunálneho  plánu sociálnych 

služieb mesta Nitra na roky 2020-202, kde boli definovaní cudzinci ako  „Osoby ohrozené sociálnym 
vylúčením“. Na základe iniciatívy komisie, ktorá tento plán spracovávala, sa boli cudzinci 
s prechodným pobytom v Nitre zadefinovaní  v Dodatku 7 k VZN ako prijímatelia sociálnych služieb.  

 Prostredníctvom pravidelných pracovných workshopov pri príprave Stratégia rozvoja mesta Nitry v 

oblasti kultúry, KKP a CR na obdobie 2021-2030 - vo väzbe na kandidatúru na titul EHMK 2026 sa 

tému cudzincov podarilo rozdiskutovať a zapracovať do pripravovanej analytickej časti stratégie 
kultúry, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu ako aj  do celkovej projektovej agendy samotnej 

kandidatúry. Na základe  pracovných stretnutí s vedúcou Odboru kultúry sa téma podpory kultúrnych 

aktivít zameraných na cudzincov žijúcich a pracujúcich v Nitre a téma zlepšenie inklúzie a vzájomného 

poznávania kultúr  dostali do návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry.  

Odbor školstva a športu mesta Nitra si z navrhnutých opatrení vyplývajúcich zo Situačnej analýzy 

zadefinoval potrebu  vzdelávania  pre učiteľov pre prácu s deťmi cudzincov v rámci projektu 

EduPoint Nitra. Pomoc ponúklo OZ  CVEK, ktorá zároveň poskytla bezplatne informačné materiály 

zamerané na  pomoc učiteľom pri vzdelávaní detí cudzincov na základných a stredných školách. Téma 



detí cudzincov pracujúcich v Nitre bola prerokovaná v rámci  pracovných porád riaditeľov základných 

a materských škôl, ktorí môžu využívať služby  miesta prvého kontaktu pre pracovnú a vedomostnú 

mobilitu v Nitre     a  sociálno - právne poradenstvo (COMIN) pri riešení možných problémových 

situácií vznikajúcich s deťmi cudzincov. Bola zadefinovaná  požiadavka získavať  pre odbor školstva 
štatistiky z cudzineckej polície údaje o školopovinných deťoch žijúcich v meste Nitra. 

 Prieskum zamestnávateľov zamestnávajúcich cudzincov v Nitre 

Po uvoľnení pandemických opatrení  pokračovali aktivity zamerané na realizáciu  terénneho 
prieskume u zamestnávateľov. V rámci prieskumu sa podarilo realizovať interview a 
zozbierať informácie od 20 zamestnávateľov  s rôznou výrobnou kapacitou a s rôznym zameraním. Išlo 
o veľké priemyselné spoločnosti (napr. Jaguar Land Rover, Syncreon, Foxconn...), menšie výrobné 
spoločnosti (napr:  Air International  Thermal, ARRIVA Nitra, Matador Automotive), ako aj personálne 
agentúry, ktoré sprostredkovávajú zamestnávanie cudzincov(napr: Transfer International Staff, 
Manuvia  Jobliner, Proplusco), ako aj  dve univerzity, ktoré ponúkajú  dlhodobé štúdium pre cudzincov 
za rovnakých podmienok, ktoré platia pre slovenských študentov ( Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa).   
 
Výsledky prieskumu boli poznačené pandémiou COVID -19 a jej následkami na zamestnávanie 
cudzincov vo firmách: 
 

 znížil sa celkový počet cudzincov zamestnaných v Nitre, v niektorých prípadoch aj  
niekoľkonásobne 

 vzdelávanie v oblasti zamestnávania cudzincov majú hlavne záujem menšie spoločnosti 
a inštitúcie  

 výraznú pomoc pri zamestnávaní cudzincov poskytujú personálne agentúry 
 neznalosť slovenského jazyka spôsobuje dosť veľký hendikep u cudzincov  
 najčastejšie požiadavky zamestnávateľov voči mestu Nitra sú nasledovné: jazykové 

vzdelávanie v dostupnej forme,  ponuka voľnočasových aktivít a rozvoj MHD do priemyselného 
parku, špeciálne  v okolí firmy Jaguar Land Rover  

 

Prieskum zamestnávateľov je zverejnený na: 

Správa-z-priekumu-zamestnávateľov.pdf (comin.sk) 

 

 

Nitrianska komunitná nadácia ďakuje za podporu projektu Komunitné centrum pre pracovnú 

a vedomostnú mobilitu najmä vedeniu mesta a pracovníkom MsÚ v Nitre.  

 

 

 

 

 

 



MEDIALIZÁCIA PROGRAMU 

https://www.appday.tv/media/18tr3pon5ohuorm2hfjh/v-nitre-podporuju-socialnu-inkluziu-

cudzincov 
 

https://mynitra.sme.sk/c/22282658/na-nitrianskej-radnici-poskytuju-pomoc-cudzincom-prevazuju-

ukrajinci.html 

 
https://nitra.dnes24.sk/do-nitry-prichadzaju-za-pracou-i-studiom-cudzincom-pomaha-komunitne-

centrum-349787 

 

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/31782 
 

http://nitrianskyhlasnik.sk/komunitne-centrum-pre-cudzincov-poskytuje-prve-z-viacerych-sluzieb/ 

 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191008TBB00282 

http://nitrianskyhlasnik.sk/comin-poradenstvo-v-nitre/ 

 

https://www.teraz.sk/regiony/nitra-sluzby-comin-vyuzilo-pocas-tro/443643-clanok.html 
 

https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20200130TBA01647 

 

https://mynitra.sme.sk/c/22314234/sluzby-comin-vyuzilo-pocas-troch-mesiacov-cinnosti-38-
cudzincov.html 

 

https://nitra.dnes24.sk/v-nitre-funguje-specialne-centrum-pomohlo-uz-desiatkam-cudzincov-352376 

 
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32074 

 

COVID-19: Aktualizované informácie k vstupu na územie SR - COMIN 

Pobyt a zamestnanie cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny) počas krízovej situácie - COMIN 

 
Valerii Popovych: Nad navrátom do Kyjeva ani neuvažoval - COMIN 

 

Shelby Versteeg: Nitra sa stala naším domovom - COMIN 
 

Slovensko sa pre cudzincov stáva stále zaujímavejším - COMIN 

 
Priložte ruku k dielu - COMIN 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/224472 

cas: 00:41:27 

http://nitrianskyhlasnik.sk/nitra-sa-zaobera-aj-migraciou-a-integraciou-cudzincov/ 

 
https://nitraden.sk/foto-nitra-hlada-moznosti-integracie-cudzincov-v-meste-ide-o-slovensky-unikat/ 



https://comin.sk/vsetko-zmenila-opekacka-na-hideparku/ 

 

https://comin.sk/philovi-chyba-v-nitre-plaz-a-rugby/ 

 
https://comin.sk/kolko-reci-vies-tolkokrat-si-clovekom/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prehľad čerpania dotácie poskytnutej vo výške 13 000 €. 

Podrobné vyúčtovanie dotácie bude do 20.12.2020  predložené na Odbore sociálnych 

služieb MsÚ Nitra. 

 

Služby miesta prvého kontaktu a sociálno právneho poradenstva:    4 958,00  € 

Situačná analýza :         4 850,00 € 
Prieskum zamestnávateľov:         1 400,00 € 

Web stránka COMIN:             192,00 € 

Tlač info materiálov:              360,00 € 

Občerstvenie na seminári – prezentácia výsledkov Situačnej analýzy         18,73 € 
Kancelárske potreby                  6,50 € 

Koordinácia projektu, informovanie verejnosti:      1 214, 77 € 

 


