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Dôvodová správa 
 

 
Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 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 2022 schválila nasledovné oblasti podpory: 
 

a) Prístupnosť v 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 
g) Podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násilia 

 

V zmysle VZN Mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry bola            
v termíne od 17.10.2021 do 15.11.2021 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácií na rok 2022. 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 19 subjektov. Uznesením č. 413/2021-MZ zo dňa 16.12.2021 bola v rozpočte 
Mesta Nitry na rok 2022 schválená suma na dotácie pre sociálnu oblasť vo výške 50 000 €. 

 
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. Komisia MZ 
v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia z celkového počtu 19 žiadostí  
navrhla podporiť 16 subjektov.  

 
Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 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 16.02.2022 materiál prerokovala a odporúča 
 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie dotácií podľa predloženého návrhu. 

 
Stanovisko MR: Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 22.02.2022 uvedený 
materiál prerokovala a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť pridelenie dotácií 
podľa predloženého návrhu. 



Príloha k materiálu č. 1132/2022                                                         Dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022                  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia

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

Požadovaná 
suma

Návrh Komisie MZ 

pre sociálne veci, 

bývanie a podporu 

verejného zdravia

1.

BUDÚCNOSŤ,n.o. 
Wilsonovo nábr. 82, 
Nitra                                 
IČO: 42052581

Vitálne s 
BUDÚCNOSŤOU 2 

(oblasť: podpora aktivít pre 

rodiny s deťmi)

3 520,00  € 3 120,00  € 2 000,00 €

2.

Centrum Slniečko, n.o. 
(v anglickom jazyku 
The Sun Center)                          
Bottova 31/A, Nitra        
IČO: 36096555

Pomoc a podpora 
detským a dospelým 
obetiam domáceho 
násilia (oblasť: podpora 

udržateľnosti služieb na 

podporu obetiam rôznych 

foriem násilia)

13 000,00  € 8 000,00  € 7 000,00 €

3.
Diecézna charita Nitra, 
Samova 4, Nitra              
IČO: 35602406

Hlinený dukát v Nitre 
(oblasť: žijú medzi nami)

13 499,00  € 5 299,00  € 5 000,00 €

4.

EFFETA - stredisko Sv. 
Františka Saleského, 
Nitra, Samova 4, Nitra       
IČO: 36111601

Motorikou k rozvoju 
detí (oblasť: prístupnosť v 

meste Nitra)

2 100,00  € 1 500,00  € 1 300,00 €

5.

Inštitút Dcér Márie 
Pomocnice, Kremnická 
17, Bratislava                 
IČO: 00677728

Nechceme žiť na 
smetisku (oblasť: 

integrácia Rómov)

2 500,00  € 2 500,00  € 2 500,00 €

Stručný opis projektu

S rozšírením rizikového výskytu závislosti narastá potreba ich riešenia. Výskumy 
TAD (tabak-alkohol-drogy), ESPAD (Európsky školský prieskum o tabaku, 
alkohole a iných drogách), tiež výskumné zistenia Národného monitorovacieho 
centra pre drogy a Európskeho MCD konštatujú vysokú  prevalenciu zneužívania 
psychoaktívnych látok na Slovensku. Riešenie tejto situácie je aktuálnou a 
naliehavou témou, na ktorú reflektuje projekt. Cieľom je dostať do povedomia 
širokej verejnosti tému závislosti.Projekt:  Realizácia diskusného fóra - otvorená 
komunikácia medzi odbornými diskutérmi a verejnosťou.

Projekt zameraný na na stabilizáciu poskytovaných podporných služieb pre detské 
a dospelé obete domáceho násilia, ich rozvoj so zámerom eliminácie následkov 
traumy spôsobenej násilím, týraním, zneužívaním prostredníctvom podporných 
terapií, psychologickej intervencie a expresívnych metód zameraných na  
zlepšenie ich duševného zdravia.

Myšlienkou projektu je pomáhať s rozumom. Hlinený dukát ako symbolické 
platidlo. Verejnosť si ho bude môcť kúpiť za 1 € v automatoch a pokladničkách. 
Slúžiť bude ľuďom v núdzi ako náhrada za finančný dar. Tí si ho budú môcť 
vymeniť za sociálnu službu (nocľah, hygiena) a za jedlo (rýchle občerstvenie, 
potravinové balíčky). Cieľom je dostať ich bližšie k sociálnym službám. Diecézna 
charita a Mesto Nitra tež ponúknu verejnosti alternatívu k peňažným darom. Do 
výroby dukátov zapojíme osoby so zdravotným postihnutím.  

Telesný a pohybový rozvoj má u detí v rannom veku veľký vplyv na rozvoj reči. 
Zvlášť keď ide o deti so zdravotným postihnutím, či narušenou komunikačnou 
schopnosťou. Projekt zameraný na podporu rozvoja motoriky u týchto detí 
predovšetkým ranného veku. Vybavením  motorickej miestnosti sa môžeme u detí 
zamerať na rozvoj psychomotoriky, senzorickej motoriky a hrubej motoriky,čím 
aktívne podporíme ranný vývin a proces osvojovania si reči u takto 
znevýhodnených detí.
Odpadové koše na Orechovom dvore, aby obyvatelia smeti nehádzali na zem, ale 
do košov. Zapojenie miestnych mladých ľudí do projektu. Propagácia myšlienky 
viesť Rómov k zodpovednosti za životné prostredie. Nákup anti-vandal 
odpadových košov z odolného materiálu, fixované a zabezpečené proti 
odcudzeniu.
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P.č. Názov žiadateľa Názov projektu/oblasť
Celkové 
náklady

Požadovaná 
suma

Návrh Komisie MZ 

pre sociálne veci, 

bývanie a podporu 

verejného zdravia

6.

Jednota dôchodcov na 
Slovensku, Výhonská 1, 
Bratislava IČO: 
00897019

Športový deň pod 
názvom - Starí rodičia 
a vnuci (oblasť: aktívni aj v 

starobe)

770,00  € 600,00  € 450,00 €

7.
KlauDIA                     
Kajsa II 992/3, Lužianky 
IČO: 51464811                      

Nutričná akadémia - 
život rodín s diabetom 
(oblasť: podpora verejného 

zdravia)

42 500,00  € 17 500,00  € 7 000,00 €

8.

Krajská knižnica 
Karola Kmeťka v Nitre, 
F.Mojtu 18, Nitra           
IČO: 35630272

Knižnica má zlaté dno 
(oblasť: podpora aktivít pre 

rodiny s deťmi)

3 740,00  € 3 400,00  € 950,00 €

9.
Mareena, Kulíškova 19, 
Bratislava               IČO: 
50760611

Z cudzincov miestni: 
Podpora integrácie 
cudzincov do 
miestnych komunít v 
Nitre (oblasť: žijú medzi 

nami)

10 290,00  € 6 790,00  € 3 000,00 €

Aktívne kultúrno-spoločenské využitie členov a ich rodinných príslušníkov najmä 
deti (vnukov). Spoločné akcie na športových a kultúrnych podujatiach. Účasť 
členov stolnotenisového oddielu na mestských a okresných súťažiach v stolnom 
tenise. Poriadanie kultúrno-spoločenských a športových akcií mestskej časti 
Janíkovce.

Včasná intervencia Nutričnej akadémie zážitkovou formou odovzdáva potrebné 
informácie o racionálnej životospráve, našou snahou je  v čo najväčšej miere učiť 
verejnosť ako môže každý kto chce ochraňovať a podporovať svoje zdravie 
vhodným stravovaním, adekvátnym pohybom a režimovými opatreniami. 
Stravovanie tvorí neoddeliteľnú súčasť prevencie/liečby civilizačných chorôb, 
zároveň je oblasťou, ktorú vieme najviac ovplyvňovať, preto sa venujeme dia 
deťom/rodinám aby dokázali zvládať celoživotný diabetes.

Zámerom projektu je skvalitniť a zatraktívniť služby pre všetky vekové kategórie 
používateľov krajskej knižnice, obyvateľov mesta Nitry a regiónu. Cieľom podujatia 
je rozšírenie komunitných činností prostredníctvom remeselného workshopu a tým 
aj zvýšiť návštevnosť knižnice. V podujatí Knižnica má zlaté dno vytvorí krajská 
knižnica priestor pre záujemcov o kreatívne voľnočasové aktivity detí, rodičov a 
starých rodičov. Krajská knižnica tak podporí rozvoj osvetových a preventívnych 
programov.

Dobrovoľnícke aktivity a komunitné aktivity by prebiehali v rámci viacerých 
metských častí Nitry a tiež okolia, v ktorých sa nachádzajú hlavne domácnosti 
prijímateľov dobrovoľníckych služieb (primárne ide o cudzincov s udeleným 
azylom). Ide najmä o mestské časti Horné a Dolné Krškany a Párovské háje, tiež 
obce Výčapy-Opatovce, Zbehy. Komunitné aktivity by prebiehali primárne v 
mestskej časti Staré mesto (v spolupráci s vybranými kultúrnymi priestormi alebo 
prevádzkami, napr. Gio v Nitre - Kupecká ul., v mestskej časti Zobor (Hidepark 
Vodná ul.), ale tiež v ďalších mestských častiach, napr. Čermáň (hlavne športové 
aktivity v Mestskej hale), Krškany (športové aktivity na lokálnom multifunkčnom 
ihrisku). Efektívne by bolo v spolupráci s mestom Nitra využiť priestory niektorých 
z dostupných kultúrnych domov v mestských častiach - Dražovce, Dolné Krškany, 
Janíkovce a Párovské háje, v rámci ktorých sa nachádzajú napr. ubytovne s 
cudzincami a bolo by možné tieto aktivity navzájom prepojiť. V spolupráci s 
mestom Nitra by bolo možné niektorú z vybraných komunitných aktivít realizovať 
aj v dostupných exteriérových mestských priestoroch (napr. Svätoplukovo nám., 
alebo Mestský park na Sihoti).

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

Požadovaná 
suma

Návrh Komisie MZ 

pre sociálne veci, 

bývanie a podporu 

verejného zdravia

10.

Mestská organizácia č. 
1 Jednoty dôchodcov, 
Kmeťkova 19, Nitra IČO: 
008970190414

Nitriansky deň úcty k 
starším (oblasť: aktívni aj v 

starobe)

6 250,00  € 6 100,00  € 2 000,00 €

11.
Nitrička media s.r.o., 
Mostná 29, Nitra                
IČO: 44803401

Seniori ako súčasť 
nášho života (oblasť: 

aktívni aj v starobe)

6 500,00  € 5 000,00  € 0,00 €

12.

Občianske združenie 
Krškany 2020, Roľnícka 
12, Nitra                  IČO: 
50646087

SPOLU NÁM JE 
LEPŠIE  (oblasť: aktívni aj v 

starobe)

4 480,00  € 2 830,00  € 1 000,00 €

13.

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra, 
Nám.J.Pavla II.,7, Nitra                               
IČO: 35593008

Aktívni seniori za 
každého počasia 
(oblasť: prístupnosť v meste 

Nitra)

2 900,00  € 2 000,00  € 1 750,00 €

14.

Slovenský zväz telesne 
postihnutých, 
republiková špecifická 
organizácia ťažko 
telesne postihnutých a 
vozičkárov v Nitre Tr. 
A. Hlinku 55, Nitra              
IČO: 35606487

Rekondično-
rehabilitačný - 
sociálny pobyt ŤTP a 
vozičkárov (oblasť: 

prístupnosť v meste Nitra)                 

4 670,00  € 1 850,00  € 1 450,00 €

"Deň úcty k starším" sa každoročne organizuje pod záštitou primátora mesta. 
Jeho cieľom je prejaviť úctu seniorom a podporiť ich voľnočasové aktivity. V rámci 
tohto dňa sa uskutočňuje ranná omša za zdravie seniorov, prijatie seniorov 
primátorom mesta a "Seniorským plesom" v PKO. Podujatie je spoločenskou 
formou vzájomného stretnutia, zvlášť pre osamelých seniorov. Mestský Deň úcty k 
starším sa teší mimoriadnej obľube.

Cieľom projektu je prostredníctvom samostatnej rubriky s vyhotovenými 
reportážami priblížiť život a aktivity seniorov nielen ich rodinám, ale aj ľuďom, ktorí 
zvažujú život v niektorom zariadení. Touto reláciou by sme chceli osloviť aj 
prípadných sponzorov, ktorí by mohli domovy sociálnych služieb finančne 
podporiť.

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je organizovanie vzdelávacích aktivít pre seniorov v rôznych 
oblastiach (súčasných spoločenských odboroch). Ďalším z cieľov je séria 
workshopov a kreatívnych dielní zameraných predovšetkým na rozvíjanie 
zručností a spestrenie života v komunite. V projekte chceme upriamiť pozornosť 
na organizovanie tréningov pamäte a vitality, rozvíjanie počítačových zručností a 
pod. Dôležitým zameraním je zmysluplné využitie voľného času seniorov a tým 
zvýšenie kvality života v seniorskom veku.

Projektom chceme iniciovať seniorov umiestnených v našom zariadení k mobilite a 
kreativite. Nosnú časť projektu tvorí práca v záhrade, čo prispeje k fyzickej aktivite 
a tiež ku skrášleniu exteriéru nášho zariadenia. Zakúpením športových pomôcok 
chceme podporiť a zachovať rozsah pohybu a flexibility. Tvorivý materiál poslúži 
seniorom k aktívnemu vyplneniu voľného času, zvlášť v obdobiach nepriaznivého 
počasia alebo lockdownu. Všetky plánované aktivity sú inovatívne a vzájomne na 
seba nadväzujú.

SZTP RŠO 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, používanie kompenzačných pomôcok.
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P.č. Názov žiadateľa Názov projektu/oblasť
Celkové 
náklady

Požadovaná 
suma

Návrh Komisie MZ 

pre sociálne veci, 

bývanie a podporu 

verejného zdravia

15.
Spojená katolícka 
škola, Farská 19, Nitra 
IČO: 17055351

Podaj Pomocnú Ruku 
2022 (oblasť: podpora 

verejného zdravia)

1 600,00  € 1 600,00  € 500,00 €

16.

Správa zariadení 
sociálnych služieb 
Jánskeho 7, Nitra               
IČO: 37966456

Dychové cvičenia a 
joga pre všetkých 
(oblasť: prístupnosť v meste 

Nitra)

5 000,00  € 5 000,00  € 4 100,00 €

17.

"VINIČKY", Zariadenie 
sociálnych služieb 
Nitra, Považská 14, 
Nitra                       IČO: 
00351776

Aktívni slávici (oblasť: 

aktívni aj v starobe)
600,00  € 500,00  € 0,00 €

18.

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev mládeže, 
Dolný Šiance 1, Trenčín                          
IČO: 00641162

25 statočných (oblasť: 

prístupnosť v meste Nitra)
5 280,00  € 3 740,00  € 0,00 €

19.
Združenie STORM 
Nedbalova 17, Nitra IČO: 
37868314

CIRKUS 2022 (oblasť: 

podpora aktivít pre rodiny s 

deťmi)

71 480,00  € 10 880,00  € 10 000,00 €

88 209,00  € 50 000,00 €

Spracovala: Ing. Katarína Lehoťáková, OSS
V Nitre dňa 17. 02. 2022

Dychové cvičenia a joga na čerstvom vzduchu ako podpora telesného a 
duševného zdravia osôb so zdravotným postihnutím. Pohybové  aktivity vo 
vhodne upravenom prostredí  spolu so vzdelávacími aktivitami zameranými na 
zdravý životný štýl sú naším cieľom ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych 
služieb a spestreniu ponuky voľnočasových aktivít pre miestnu komunitu ľudí, ktorí 
Správu zariadení sociálnych služieb denne navštevujú.

Spevácka skupina Viničky datuje pôsobenie vyše 20 rokov. Počas tohto obdobia 
folkloristi zaznamenali väčšie či menšie úspechy na pôde mesta Nitry, zúčastnili sa 
mnohých speváckych a folklórnych podujatí. Seniorky a seniori v nádherných 
krojoch prinášajú ukážky tematických, folklórne zameraných pásiem z čias 
minulých, spodobujú vidiecky život v piesňach. Speváckej skupine Viničky chýba 
hudobná podpora pri speve, ktorú by v súčasnej dobe privítali v podobe 
hudobného nástroja.

V rozpočte Mesta Nitry na rok 2022 schválená suma 50 000,00 €

Stručný opis projektu

Cieľom projektu 25 statočných  je vyškoliť 15 dobrovoľníkov schopných pomáhať 
pri mimoriadnych situáciách na Slovensku akými sú povodne, snehové a iné 
prírodné katastrofy a 10 zdravotníckych dobrovoľníkov ochotných pomáhať pri 
hromadných nešťastiach v súčinnosti so záchránarmi. Títo dobrovoľníci budú 
pripravení pomáhať všetkým generáciám v našej krajine.

Nízkoprahový program CIRKUS pracuje s cieľovou skupinou detí a mládeže 
ambulantnou, terénnou i dištančnou formou. Poskytuje rôzne formy prevencie 
deťom a mládeži na základe nízkoprahového prístupu a filozofie Harm Reduction 
ako jediný v NSK. Zámerom projektu je sústavne podporovať a vytvárať bezpečné 
miesto na aktívne trávenie voľného času i udržať dlhodobú spoluprácu s klientmi. 
Cieľom je naďalej udržať kontinualitu služieb pre klientov, ktorí nevyužívajú iné 
služby sociálneho charakteru.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o prvej pomoci medzi obyvateľmi mesta 
Nitra. My, ako členovia Miestneho spolku SČK pri GCM  taktiež študenti, 
považujeme za veľmi dôležité šíriť vedomosti o prvej pomoci nielen medzi našich 
dobrovoľníkov, ale aj obyvateľov mesta Nitry. Týmto projektom by sme chceli 
zdôrazniť potrebu ovládania prvej pomoci a tiež prispieť k vzdelávaniu verejnosti.


