
 
 

 

MESTO NITRA 
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
 
Predkladateľ: 

 
Marek Hattas, primátor mesta Nitry 
 

Číslo materiálu: 
 

840/2021 

Názov materiálu: 
 
 
 

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021                    
pre cieľovú oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
 
 

Spracovateľ: 
 

PhDr. Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb 
Ing. Katarína Lehoťáková, referent pre financovanie sociálnych služieb 

Napísala: 
 

Ing. Katarína Lehoťáková, referent pre financovanie sociálnych služieb 

Prizvať: 
 

 
- 

Dátum rokovania MZ: 20.05.2021 

Dátum vyhotovenia: 
 

06. 05. 2021 

 
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021                    
pre cieľovú oblasť: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
s c h v a ľ u j e 
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú 
oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
podľa predloženého návrhu 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

                                                                                                                                      



  
 

Dôvodová správa 
 

 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť: Sociálna 
oblasť a podpora verejného zdravia je predložený v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry. 

 
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia v rozpočtovom 

roku 2021 schválila nasledovné oblasti podpory: 
a) Prístupnosť  meste Nitra 
b) Podpora aktivít pre rodiny s deťmi 
c) Aktívni aj v starobe 
d) Integrácia Rómov 
e) Žijú medzi nami 
f) Podpora verejného zdravia 
 
V zmysle VZN Mesta Nitry č. 9/2019 bola v termíne od 25.02. 2021 do 31.03.2021 

zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021. Žiadosti boli 
podávané cez online systém prostredníctvom elektronického formulára https://nitra.egrant.sk/.  

 
K uvedenému dátumu požiadalo o dotáciu pre oblasť Sociálna oblasť a podpora verejného 

zdravia  spolu 14 subjektov. Uznesením č. 11/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 bolo rozpočtovým 
opatrením  v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 schválená suma na dotácie pre sociálnu oblasť vo 
výške 30 000 €. 

 
Po formálnom a vecnom posúdení projektov odborom sociálnych služieb boli jednotlivé 

projekty posúdené členmi komisie. Každý projekt hodnotili traja členovia komisie podľa piatich 
hodnotiacich kritérií, pričom každý hodnotiteľ mohol prideliť maximálne 50 bodov. Z bodového 
hodnotenia bol urobený priemer bodov a percentuálny prepočet žiadanej sumy. Vzhľadom na 
schválenú sumu v rozpočte Mesta Nitry z celkového počtu 14 žiadostí komisia navrhla podporiť 
10 subjektov.  

 
Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť: Sociálna 

oblasť a podpora verejného zdravia tvorí prílohu tohto materiálu.  
 

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

 

Komisia na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 27.04.2021 materiál prerokovala a odporúča 
 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie dotácií podľa predloženého návrhu. 
 
 

 



Žiadosti  o dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 - Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu/oblasť
Celkové 
náklady

požadovaná 
suma

bodové 
hodnotenie 
(max 150 b)

%

výška dotácie  
podľa 

bodového 
ohodnotenia 
(zaokrúhl.)

Návrh 
Komisie MZ 

pre 
sociálne 

veci, 
bývanie a 
podporu 

verejného 
zdravia

1.
HK NITRA, s.r.o. Jesenského 
2, Nitra

Rozšírenie bezbariérového 
prístupu na Zimnom 
štadióne v Nitre  

4 500,00  € 3 500,00  € 144 96 3 360,00 € 3 192,00 €

2.
Združenie STORM 
Nedbalova 17, Nitra

Bezpečne v komunite Nitra                   21 600,00  € 7 500,00  € 140 93 6 975,00 € 6 626,00 €

3.
Centrum Slniečko, n.o.                           
Bottova 31/A, Nitra

Miesto pod hviezdami                  6 200,00  € 5 000,00  € 139 93 4 650,00 € 4 418,00 €

4.
Nitrianska galéria Župné 
námestie 3, Nitra

Tvoriť môže každý! (13. 
ročník)                 

830,00  € 570,00  € 135 90 513,00 € 487,00 €

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

Rodinám nablízku 3 650,00  € 2 500,00  € 128 85 2 125,00 € 2 019,00 €

6.
BORINKA - 
ALZHEIMERCENTRUM 
Dolnočermánska 62, Nitra

Vitálni aj v starobe 1 262,00  € 1 262,00  € 114 76 959,00 € 0,00 €

7.
BUDÚCNOSŤ,n.o. Wilsonovo 

nábr. 82, Nitra
Spojme sa pre lepšiu 

BUDÚCNOSŤ   
3 100,00  € 3 000,00  € 114 76 2 280,00 € 2 166,00 €

8.
Správa zariadení sociálnych 
služieb Jánskeho 7, Nitra

Malý fit park               5 000,00  € 5 000,00  € 111 74 3 700,00 € 3 515,00 €

Fyzioterapia seniorov poskytuje liečbu a prevenciu špecifických ochorení súvisiacich s procesom
starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu života seniorov. Vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad
a prevencii osamelosti. Projektom zabezpečíme nákup cvičebných strojov, exteriérovej kolkárne a
nordic walking palíc pre prijímateľov sociálnych služieb. V našej krásnej a rozsiahlej záhrade by
sme vytvorili pre seniorov malý fit park, ktorý by im slúžil na aktívne trávenie voľného času.

Cieľom projektu je bezpečná likvidácia voľne pohodených ihiel z ulíc mesta so zapojením širokej
verejnosti. Zároveň je cieľom zvýšenie využívania bezpečnostných nádob FIXPOINT. Práve preto
je nevyhnutná komunikácia smerom k obyvateľom aj prostredníctvom sociálnych sietí a
schránkovania letákov.

K 13. ročníku vzdelávacieho projektu s názvom "Tvoriť môže každý!", ktorý 12 rokov prebiehal ako
cyklus vzdelávacích programov na pôde Nitrianskej galérie, plánujeme v galérii vyhlásiť výtvarnú
súťaž, ku ktorej pripraví manuál nápadov pre pedagógov žiakov so špeciálnymi potrebami.
Vzdelávací projekt bude ukončený záverečnou výstavou vo Farebnej galérii spojenou s
odovzdávaním cien. Záverečná výstava predstaví diela zo zbierky galérie a k nim vytvorené
výtvarné práce účastníkov projektu.

Projekt zameraný na rozšírenie a zväčšenie plochy s nájazdovou rampou pre telesne postihnutých
divákov (vozičkárov). Zámerom je čo možno najviac uľahčiť vstup, manévrovanie a pohodlie pre
vozičkárov pri sledovaní športových a kultúrnych predstavení na zimnom štadióne.

Stručný opis projektu

Projekt zameraný pre seniorov žijúcich v zariadení, ktorí trpia demenciami rôznych etiológii. Na ich
stav a priebeh ochorenia priaznivo vplývajú aj nefarmakologické prístupy, ktoré sa v zariadení
využívajú. Prostredníctvom zakúpených pomôcok budú efektívnejšie realizované pamäťové trénigy
a motogeragogické cvičenia, čím sa zlepší kvalita ich života.
Zámerom projektu je edukovať verejnosť v témach, ktoré nie sú dostatočne odtabuizované, akými
sú spoluzávislosť, závislosti a násilie v kontexte závislostí, čomu môžu byť rodiny vystavované, a to
formou online odborných diskusií s prizvanými hosťami. Vnímame, že efektívna edukácia detí a
dospelých formou online odborných diskusií môže prispieť nielen k eliminácii ich možného
rizikového správania sa, ale aj k budovaniu si bezpečného prostredia doma, či ďalej v komunite, v
ktorej sa nachádzajú.

Projekt zahŕňa časť z celoročnej aktivity združenia. Kampaňou Národný týždeň manželstva,
priebežnou sociálnou pomocou, sprístupnením haly pri kostole na Klokočine na voľnočasové a
charitatívne využitie, ako aj zorganizovaním vzdelávacieho workshopu, Dňa rodiny a taktiež
charitatívnych adventných aktivít chceme napomôcť k predchádzaniu, alebo zmierneniu
negatívnych javov v rodinách. Zameriavame sa na budovanie vzťahov v rámci i medzi rodinami,
solidaritu a dobrovoľníctvo. 

Projekt je zameraný na zmiernenie závažnej traumy ako u detí, tak aj u dospelých osôb, ktorí zažili
násilie v jeho rôznych podobách, či už vo forme psychického násilia, týtania, sexuálneho
zneužívania, domáceho násilia. Deti, obete domáceho násilia potrebujú predovšetkým bezpečie,
podporu, pomoc aby dokázali spracovať následky traumy. Veľkým prínosom v "liečbe ich duše" sú
expresívne prístupy (metódy arteterapie, muzikoterapie) ale aj canisterapia a hipoterapia. 



Žiadosti  o dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 - Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

9.
Komunitné centrum 
Nedbalova 17, Nitra

Nielen Týždeň dobra 7 100,00  € 6 400,00  € 110 73 4 672,00 € 4 438,00 €

29 234,00 € 26 861,00 €

10.
Neposlušné nožičky 
Červeňova 17, Nitra

Individuálne terapie v 
senzorickej miestnosti pre 
deti so zdravotným 
znevýhodnením  

7 210,00  € 4 970,00  € 109 73 3 628,00 € 1 570,00 €

11.
KlauDIA                     Kajsa II 
992/3, Lužianky                      

Život detí s diabetom 28 800,00  € 11 800,00  € 107 71 8 378,00 € 1 569,00 €

12.

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, republiková 
špecifická organizácia 
ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov v Nitre Tr. A. 
Hlinku 55, Nitra

Rekondično-rehabilitačný - 
sociálny pobyt ŤTP a 
vozičkárov                  

4 670,00  € 1 850,00  € 99 66 1 221,00 € 0,00 €

13.

Mestská organizácia č. 11 
Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Nitra - Dolné 
Krškany                    K  rieke 
14, Nitra

Podpora verejného zdravia 
a organizovanie tréningov 
pamäte 

700,00  € 600,00  € 73 49 294,00 € 0,00 €

14.
Miestny odbor Matice 
slovenskej - Janíkovce 
Kopanická 31, Nitra

Športové podujatia a 
významné výročia 

1 530,00  € 1 090,00  € 38 25 273,00 € 0,00 €

SPOLU: 55 042,00  € 43 028,00 € 30 000,00 €

RŠO SZTP ŤTP a vozičkárov v Nitre má v programe pre svojich členov a ich sprievodcov
uskutočňovať rekondično-rehabilitačné a sociálne programy. Ich cieľom je dosiahnuť čo najvyšší
stupeň spoločenskej integrácie. Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na
znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a následne handicapu.
Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, špeciálnych komunikačných zručností,
používania kompenzačných pomôcok.

Deti s diabetom bývajú kvôli ochoreniu časti v kolektíve nechcené. Bez zodpovedného dozoru,
informovanosti a ochoty okolia majú obmedzené možnosti kultúrno-spoločenského vyžitia, čo im
spôsobuje početné traumy. Diabetes je celoživotné ochorenie, kedy pri metabolickej poruche
sacharidov nedokáže organizmus bez pomoci hospodáriť s energiou a je odkázaný na aplikáciu
inzulínu. Hypoglykémia je život ohrozujúca komplikácia, preto musia mať deti pri všetkých
činnostiach neustále monitorované glykémie. Aktivity: dni prevencie, nutričné workschopy,
športovo-ekukačné dni, prednáškové bloky, moticačné rekndično-ekukačné stretnutia  dia rodín...

Organizovanie stolnotenisového turnaja a športových hier pre všetky vekové kategórie v rámci 
regiónu. Návšteva múzea v Uhrovci, spoznávanie histórie a osobností Slovenska. Podpora 
využívania voľného času seniorov.

Projekt je zameraný na podporu dobrovoľníctva na školách a u mldých ľudí a zároveň na ocenenie
tých, ktorí dobrovoľníctvo celý rok realizujú. Netradičným komiksom pre žiakov a publikáciou pre
pedagógov chce NCD podporiť tému dobrovoľníctva na základných školách v Nitre. Zapojením sa
do celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva chce poukázať na praktické možnosti pomoci a
zároveň chce na podujatí Srdce na dlani oceniť najlepších dobrovoľníkov za rok 2021.

Zapojenie seniorov do spoločenského života, cibrenie pamäte a utužovanie zdravia seniorov. 
Stretávanie sa v Kultúrnom dome D. Krškany za účelom cibrenia pamäte absolvovaním kurzov, 
prednášky o zdravej výžive a organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov.

Cieľom projektu je vytvoriť deťom so zdravotným znevýhodnením z Nitry a okolia možnosť terapií v
prostredí ukľudňujúcej a motivujúcej senzorickej miestnosti.Senzorická miestnosť situovaná priamo
v meste Nitra prinesie deťom so zdravotným znevýhodnením možnosť absolvovať individuálne
terapie v blízkosti ich domova. Ukľudňujúca zmyslová miestnosť umožní deťom zrelaxovať sa a
skoncentrovať ich zdravotný stav. Navodí príjemnú atmosféru, pocit bezpečia a pohody a zároveň
podnecuje k aktivite, takže aj stereotypné cvičenie sa pre nich stane atraktívnejším.

V ROZPOČTE MESTA NITRY SCHVÁLENÁ SUMA 30 000 €


