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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné               
a Dolné Krškany 
b e r i e  n a  v e d o m i e 
Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné                
a Dolné Krškany  
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Dôvodová správa: 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 k bodu: 

Informatívna správa „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 

mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany“ Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi 

Mestského úradu v Nitre povinnosť predložiť mestskému zastupiteľstvu „Návrh nových 

opatrení  na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné 

Krškany“ a informovať obyvateľov uvedených mestských častí o zrealizovaných opatreniach, 

ktoré boli vykonané zo strany Mesta Nitry s cieľom riešenia problémov v súvislosti 

s marginalizovanou rómskou komunitou v období od septembra 2019 do decembra 2020. 

 V súvislosti s prípravou materiálu s návrhom nových opatrení boli vytvorené pracovné 

skupiny, ktorých úlohou bolo spracovanie doterajších výstupov a zrealizovaných opatrení 

a návrh nových na ďalšie obdobie. Pôvodných desať opatrení bolo upravených na šesť 

prioritných oblastí:  

1. Dodržiavanie zákonov a nariadení 

2. Prevencia kriminality 

3. Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 

4. Sociálne služby (bývanie, zdravie, terénna sociálna práca a komunitné centrá) 

5. Zamestnanosť 

6. Interkultúrna spolupráca 

Za každú prioritnú oblasť bol určený zodpovedný vedúci, ktorý koordinoval činnosť určitej 

pracovnej skupiny. V jednotlivých prioritných oblastiach boli definované problémy, ktoré bolo 

potrebné rozpracovať podľa vopred stanovenej štruktúry. Tá pozostávala zo stručného opisu 

problému, cieľového stavu, ktorý má Mesto Nitra ambíciu dosiahnuť, čo sa urobilo v rokoch 

2019 - 2020, čo sa robí aktuálne, obmedzenia pôsobnosti samosprávy, návrh okamžitých 

riešení/opatrení a návrh dlhodobých, príp. nad-lokálnych riešení.  

Takto zadefinované prioritné oblasti by mali pomenovať a ukázať, čo spôsobuje ich aplikovanie 

v praxi ako aj navrhnúť možné okamžité či dlhodobé riešenia. Uvedomujeme si, že pri riešení 

spoločenských problémov v dotknutých mestských častiach je nevyhnutná spolupráca  

a kooperácia jednotlivých odborov mestského úradu, príp. ďalších inštitúcií ako mestská 

polícia, ÚPSVaR Nitra, Službyt Nitra s. r. o., základné a materské školy a ďalšie subjekty. 
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Taktiež treba poukázať na fakt, že aktuálne platná legislatíva neprináša podporné prostredie     

pre riešenia problémov pri práci s marginalizovanou rómskou komunitou. 

Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce 

a Horné a Dolné Krškany je „živý“ materiál, ktorý je možné dopĺňať a upravovať podľa 

potreby.  

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2021-MZ zo dňa 20.05.2021 k bodu:  

„Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 

Dražovce a Horné a Dolné Krškany“ Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi Mestského 

úradu v Nitre povinnosť doplniť materiál do podoby akčného plánu bez analytickej časti, 

doplniť do každého stanoveného problému: konkrétne opatrenia, indikátory, odborného 

garanta, finančné plnenie a časový plán plnenia. 

 

V zmysle uvedeného uznesenia bol vypracovaný predkladaný materiál - Akčný plán na 

riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné 

Krškany. 

V rámci určených prioritných oblastí boli zadefinované hlavné problémy, ktoré boli ďalej 

rozpracované v zmysle krátkodobých alebo dlhodobých opatrení zameraných na ich riešenie, 

a to nasledovne: 

Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí 
Dražovce a Horné a Dolné Krškany 

Prioritná oblasť Problém  Opatrenia 
krátkodobé  dlhodobé 

PO 1:  
DODRŽIAVANIE 
ZÁKONOV 
A NARIADENÍ 

  

PO 2: PREVENCIA 
KRIMINALITY 

Protispoločenská 
činnosť na úseku 
občianskeho 
spolunažívania 

- zákroky mestskej 
polície 
- zásahy MOPS 
- komunikácia 
s majoritou i minoritou 
- intervenčné zásahy 
inštitúcií 

- zvýšenie počtu 
príslušníkov MsP Nitra 
- navýšenie stavu členov 
MOPS 
- prevoz rómskych detí 
z Orechovho dvora do 
základnej školy v Krškanoch 
- zameranie operátorov 
mestského kamerového 
systému 
- doplnenie mestského 
kamerového systému o dron 
- rozšírenie kamerového 
systému v Krškanoch 
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- zriadenie funkcie styčnej 
osoby na komunikáciu 
s rómskou komunitou 
- prevencia kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti 
s rómskymi deťmi 
- medzirezortná spolupráca 

Drobná kriminalita – 
vandalizmus, drobné 
krádeže, znečisťovanie 
verejného priestranstva 

totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise 
problému „protispoločenská činnosť na úseku 
občianskeho spolunažívania 

PO 3: 
VZDELÁVANIE 
a VOĽNÝ ČAS 
(EduNRoma) 

Podpora ranej 
starostlivosti a 
predprimárneho 
vzdelávania 

- podpora ranej 
starostlivosti a 
predprimárneho 
vzdelávania 

- Koncepcia/stratégia 
vzdelávania Rómov (Ako 
súčasť Stratégie práce 
s mládežou/ Stratégie 
výchovy a vzdelávania 
v Meste Nitra 
- dlhodobé programy 
podporujúce spoznávanie 
komunít 
 

Podpora vzdelávania 
v základných školách, 
dochádzka 
a predchádzanie 
predčasného ukončenia 
školskej dochádzky 

- podpora vzdelávania 
v základných školách, 
dochádzka 
a predchádzanie 
predčasného ukončenia 
školskej dochádzky 

Spolupráca majority      
a minority 

- spolupráca majority      
a minority 

Sociálna inklúzia – 
prepájanie komunít 

- sociálna inklúzia – 
prepájanie komunít 

PO 4: SOCIÁLNA 
OBLASŤ/časť: 
Bývanie 

Bývanie v mestskej 
časti Krškany (Orechov 
dvor) 

- odber elektrickej 
energie – kreditný 
systém 
- rezerva na fond opráv 
 

- príjazdová cesta                
na Orechov dvor 

Bývanie v mestskej 
časti Krškany a 
Dražovce 

 - Stratégia rozvoja bývania 
v meste Nitra 

PO 4: SOCIÁLNA 
OBLASŤ/časť: 
Terénna sociálna práca 
a komunitná práca 

(Ne)Efektívnosť 
vykonávania opatrení   
v MRK 

 - spolupráca s ÚPSVaR 
Nitra, odd. SPOD a SK 
- spolupráca s UKF Nitra – 
Ústav romologických štúdií 

PO 4: SOCIÁLNA 
OBLASŤ/časť: Zdravie 

Nízka úroveň hygieny - zvýšenie intervalu 
kontroly hygienického 
štandardu a spolupráca    
s APZ (Asistent podpory 
zdravia) 

 

Nedostatočná 
preventívna zdravotná 
starostlivosť                  
u obyvateľov 

 - osvetová činnosť 

PO 5: 
ZAMESTNANOSŤ 

Pracovné návyky 
(likvidácia čiernych 
skládok) 

- navýšenie rozpočtu na 
odstraňovanie čiernych 
skládok 

- predchádzanie vzniku 
čiernych skládok 

Miestna občianska 
poriadková 
služba/MOPS 

- navýšenie členov 
MOPS 

- zázemie pre členov MOPS 
- služobné vozidlo pre 
MOPS 

Sociálny podnik - definovanie 
jednotlivých cieľov 
sociálneho podniku – 
zber dát 

- nastavenie procesov 
fungovania sociálneho 
podniku 

PO 6: 
INTERKULTÚRNA 
SPOLUPRÁCA 

Nedodržiavanie 
podmienok 
krátkodobého 
užívania/prenájmov 

- nastavenie podmienok 
prenájmov 
(krátkodobého užívania) 
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priestorov kultúrnych 
zariadení v majetku 
mesta (v zmysle 
stanovených 
podmienok/VZN         
č. 13/2019, Cenník 
mesta Nitra)           

priestorov kultúrnych 
zariadení 

Začlenenie (integrácia) 
minority do kultúrneho 
života v mestských 
častiach 

 - dostupná kultúra pre 
všetkých/sociálna inklúzia 
 

 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného zdravia na svojom zasadnutí 
dňa 16.02.2022 prerokovala Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 
mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre vziať predmetný materiál na vedomie po zapracovaní pripomienok.  

Stanovisko Mestskej rady  
Mestská rada v Nitre prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 22.02.2022 
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať predmetný materiál na vedomie. 
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Akčný plán na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 

mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany 

 
Návrh prioritných oblastí: 

1. Dodržiavanie zákonov a nariadení (legálnosť stavieb, nedoplatky, odpadové ...) 
2. Prevencia kriminality (bezpečnosť, kamerový systém...) 
3. Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 
4. Sociálne služby (bývanie, zdravie, terénna sociálna práca...) 
5. Zamestnanosť (aktivačné práce, pracovné návyky, sociálny podnik, MOPS...) 
6. Interkultúrna spolupráca (kultúra, spolužitie, dotačné výzvy...) 

 

PO 1: DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A NARIADENÍ 
 

PO 1: DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A NARIADENÍ/časť: odpadové 

hospodárstvo   
 
 

 

PO 2: PREVENCIA KRIMINALITY 
 
PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 1   Protispoločenská činnosť na úseku občianskeho spolunažívania 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 Zákroky mestskej polície 

Krátky popis opatrenia  adresné zásahy hliadok mestskej polície 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Okamžité vyriešenie vzniknutého problému 
 Zvýšená miera zabezpečenia verejného poriadku 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

V rámci schváleného rozpočtu mestskej polície na príslušný 
kalendárny rok 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

Priebežne podľa potreby 

Merateľné ukazovatele  Počet zákrokov 
 Subjektívna spokojnosť miestneho obyvateľstva 
 Subjektívny pocit bezpečia miestneho obyvateľstva 
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Odborný garant Náčelník Mestskej polície v Nitre Mgr. Erik Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, Policajný zbor SR 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Aktívne hliadkovanie v problémových lokalitách 
 Zabezpečenie zabránenia v protiprávnom konaní, 

stotožnenia páchateľov, odstránenie následkov konania 
 Vykonané pohovory s členmi miestnych VMČ  

 

Názov opatrenia 2 Zásahy MOPS 

Krátky popis opatrenia  adresné intervenčné zásahy štyroch členov hliadok MOPS  
Predpokladané dopady 
opatrenia 

Okamžité vyriešenie vzniknutého problému, prípadne začatie 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 nenávratný finančný príspevok do roku 2023  
vo výške 98 147,- EUR. 

 európske štrukturálne a investičné fondy operačného 
programu Ľudské zdroje na projekt s názvom „Zvýšenie 
zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí poskytovaním 
miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra“. 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

Priebežne podľa potreby 

Merateľné ukazovatele  Počet zásahov v lokalite 
 Subjektívna spokojnosť miestneho obyvateľstva 
 Subjektívny pocit bezpečia miestneho obyvateľstva 

Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, Policajný zbor SR 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Aktívna kontrola v problémových lokalitách 
 Zistenie pôvodcu problému alebo protiprávneho konania 
 Zabezpečenie odstránenia následkov protiprávneho 

konania 
 Vykonané pohovory s členmi miestnych VMČ  

 

Názov opatrenia 3 Komunikácia s majoritou i minoritou  

Krátky popis opatrenia  ad hoc komunikácia s mienkotvornými alebo významnými 
členmi rómskej komunity pri vzniknutom sociálnom alebo 
inom konflikte alebo pri snahe dosiahnuť konsenzus medzi 
majoritou a minoritou 

 verejné stretnutia s obyvateľmi dotknutých mestských častí 
s cieľom scitlivovania majority pri riešení spoločenských 
problémov obyvateľov dotknutých MČ 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zlepšenie komunikácie medzi majoritou a minoritou, 
 Zvýšená vzájomná informovanosť o problémových javoch v 

komunite 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 

V rámci rozpočtov dotknutých organizácií schváleného na 
príslušný kalendárny rok 



8 
 

realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 
Predpokladané obdobie 
realizácie 

Priebežne alebo podľa potrebnosti pri vzniku problémového 
javu 

Merateľné ukazovatele  Počet intervencií 
 Počet vyriešených problematických situácií 
 Subjektívny pocit spokojnosti zúčastnených 
 Počet verejných zasadnutí 

Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre, Policajný zbor SR, OSS MsÚ v Nitre 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Dialógy zúčastnených strán v teréne 
 Dialógy zúčastnených strán na dohodnutom stretnutí 

v interiérových priestoroch 
 Verejné zasadnutia s majoritou dotknutých MČ   
 Prizvať facilitátora na verejné  zasadnutia  

 

Názov opatrenia 4  Intervenčné zásahy inštitúcií 

Krátky popis opatrenia  adresné a okamžité intervenčné zásahy vecne a miestne 
príslušných organizácií mesta Nitra 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zlepšenie komunikácie medzi majoritou a minoritou, 
 Zvýšená miera vyriešenie problémových situácií v komunite 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

V rámci rozpočtov dotknutých inštitúcií schváleného                        
na príslušný kalendárny rok 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

Podľa potrebnosti 

Merateľné ukazovatele  Počet intervencií 
 Počet vyriešených problematických situácií 
 Subjektívny pocit spokojnosti zúčastnených 

Odborný garant Mesto Nitra, sociálny útvar 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre, Policajný zbor SR, oddelenie sociálnej 

kurately ÚPSVaR SR 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Aktívne vyhľadávanie problémov 
 Adresné riešenie problémov v teréne 
 Adresné riešenie problémov v inštitúciách 
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PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 1   Protispoločenská činnosť na úseku občianskeho spolunažívania 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 Zvýšenie počtu príslušníkov MsP Nitra 

Krátky popis opatrenia  na častejšie či intenzívnejšie kontroly a prítomnosť hliadok 
mestskej polície je potrebné navýšiť personálny stav 
mestskej polície minimálne o osem príslušníkov  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera predchádzania protispoločenskej činnosti 
v lokalitách 

 Zvýšená miera objasnenosti spáchaných skutkov 
protispoločenskej činnosti v lokalite 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 náklady na kalendárny rok spolu = 127 000,- € 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

Podľa rozhodnutia vedenia mesta 

Merateľné ukazovatele  počet kontrol v problémových lokalitách 
 počet nasadzovaných príslušníkov v lokalitách  

Odborný garant Náčelník Mestskej polície v Nitre Mgr. Erik Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Pravidelná zvýšená kontrola verejného poriadku 
príslušníkmi MsP hliadkovaním v lokalitách 

 aktívne predchádzanie alebo riešenie problémov v lokalite 
 
 

Názov opatrenia 2 Navýšenie stavu členov MOPS 

Krátky popis opatrenia  na častejšie a intenzívnejšie preventívne hliadkovane 
a pôsobene členov MOPS v problémových lokalitách je 
potrebné navýšiť stav MOPS o 4 členov na celkový počet 8 
členov  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera predchádzania protispoločenskej činnosti 
v lokalitách 

 Zvýšená miera objasnenosti spáchaných skutkov 
protispoločenskej činnosti v lokalite 

 Pri počte štyroch dvojčlenných hliadok zabezpečenie 
celodennej prítomnosti členov MOPS v problémovej lokalite 

 V prípade potreby zabezpečenie zásahov i počas nočných 
hodín a víkendových dní 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 náklady na kalendárny rok spolu = 50 000,- € 
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Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  počet kontrol v problémových lokalitách 
 počet nasadzovaných členov MOPS  v lokalitách 
 subjektívna spokojnosť miestnych obyvateľov 

Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, sociálny útvar 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Pravidelná zvýšená celodenná kontrola verejného poriadku 
 aktívne predchádzanie alebo riešenie problémov v lokalite 

 

Názov opatrenia 3 
Prevoz rómskych detí z Orechovho dvora  

do základnej školy v Krškanoch 

Krátky popis opatrenia  sprevádzanie a  prevoz školopovinných rómskych detí 
z mestskej časti Orechov dvor v prostriedkoch hromadnej 
dopravy do a zo základnej školy v mestskej časti Krškany. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Znížená miera záškoláctva,  
 zvýšená miera dochádzky detí z Orechovho dvora na 

povinné školské vyučovanie 
 zvýšená miera sprevádzania rómskych detí  
 zvýšená miera dodržiavania verejného poriadku 

v prostriedkoch verejnej dopravy 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

? 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

Denne počas školského roka 

Merateľné ukazovatele Miera záškoláctva detí z Orechovho dvora 
Počet sprevádzaní členmi MOPS 

Odborný garant Dopravná spoločnosť Arriva Nitra 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia – MOPS, mesto Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Aktívna prítomnosť dvojčlennej hliadky MOPS v prostriedku 
hromadnej dopravy počas dovozu rómskych detí do školy 
a neskôr odvozu zo školy domov do mestskej časti Orechov 
dvor a dohliadanie na dodržiavanie verejného poriadku 

 

Názov opatrenia 4 Zamerania operátorov mestského kamerového systému 

Krátky popis opatrenia  zvýšená kontrola problémových lokalít operátormi 
kamerového systému mestskej polície. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera zachytenia problémových alebo inak 
protispoločenských javov, 

  Zvýšený prehľad diania v problémovej lokalite 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 

V rámci rozpočtu mestskej polície na kalendárny rok 
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realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 
Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele Počet hlásených udalostí operátormi kamerového systému 
Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Aktívne vyhľadávanie protispoločenskej činnosti alebo 
nedostatkov, porúch zistených na monitoroch zameraných na 
problémové lokality a ich následné bezodkladné hlásenie 
operačnému príslušníkovi mestskej polície 

 

Názov opatrenia 5 Doplnenie mestského kamerového systému o dron 

Krátky popis opatrenia  rozšírenie mestského kamerového systému o dron, ktorý 
by bol využívaný na rýchlu a nepozorovanú kontrolu 
verejného poriadku, dodržiavanie čistoty a nelegálne 
zakladanie skládok na ťažšie dostupných miestach, zároveň 
na odhaľovanie ich zakladateľov v reálnom čase 

 dron bude prevádzkovať poverený príslušník mestskej 
polície 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera zachytenia problémových alebo inak 
protispoločenských javov,  

 Zvýšený prehľad diania v problémovej lokalite 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 Náklady na nákup 1 400,- € na jeden dron 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  Počet letových hodín dronu 
 Miera priestupkovosti 
 Miera objasnenosti znečistenia verejného priestranstva 
 Miera objasnenosti zakladania nelegálnych skládok 

Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Zakúpenie, inštalácia a prevádzkovanie dronu na aktívne 
vyhľadávanie protispoločenskej činnosti v problémových 
lokalitách a ich následné riešenie a objasňovanie 

 

Názov opatrenia 6 Rozšírenie kamerového systému v Krškanoch 

Krátky popis opatrenia  Inštalácia štyroch kamier v lokalite Dolné Krškany 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera zachytenia problémových alebo inak 
protispoločenských javov,  

 Zvýšený prehľad diania v problémovej lokalite 
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 Zvýšená miera objasnenosti protiprávnych skutkov v 
lokalite 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 náklady na nákup a inštaláciu spolu  12 000,- € 
 mesto Nitra 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  Počet nahlásení spáchaných priestupkov, trestných činov 
alebo iných správnych deliktov v lokalite, 

 počet zachytenia a riešenia problémových situácií 
v lokalite po nahlásení 

Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Inštalácia kamier na miesta so zvýšeným kriminogénnym 
faktorom a následné aktívne i pasívne  monitorovanie 
problémových lokalít 

 Pri spozorovaní vyslanie na problémové miesto hliadky MsP 
i MOPS, zabezpečenie právneho stavu, zamedzenie 
protiprávneho konania, a zabezpečenie objasňovania 
protiprávnych skutkov 

 

Názov opatrenia 7 

 

Zriadenie funkcie styčnej osoby na komunikáciu s rómskou 

komunitou 

Krátky popis opatrenia  intenzívna a pravidelná spolupráca a komunikácia s rómskou 
komunitou prostredníctvom uznávaného významného 

člena rómskej komunity, ktorým môže byť vajda alebo 
komunikačne, odborne či inak zdatný odborník z radov 
Rómov, ktorý bude styčnou osobou medzi majoritou 
a minoritou. Táto funkcia môže byť vytvorená aj zriadením 
stáleho miesta na úplný alebo polovičný pracovný pomer. 
Osoba bude zabezpečovať rýchlejšie, zrozumiteľnejšie 
a menej problémovejšie presadzovanie záujmov mesta 
v komunite a zároveň bude komunikovať potreby MRK 
smerom k mestu. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšenie miery kvality poskytovania a prijímania informácií 
v obojsmernej komunikácii 

 Zníženie miery vzájomného nepochopenia pri riešení 
problémov 

 Delegovanie odovzdávania informácií na poverenú osobu 
z radov rómskej komunity  

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 náklady spolu = cca  6 000,- € 
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Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  Počet stretnutí styčnej osoby s rómskou komunitou 
 Počet stretnutí styčnej osoby s inštitúciami 
 Počet delegovaných úloh styčnej osobe 
 Počet vypracovaných materiálov styčnej osoby pri riešení 

problémov v komunite 
Odborný garant Mesto Nitra 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre Mgr. Miroslav Duchoň 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Zabezpečenie obojsmernej komunikácie medzi inštitúciami 
a rómskou komunitou aktívnym stretávaním 
a komunikovaní v teréne,  

 Presadzovania oprávnených záujmov mesta v komunite 
 Vhodnou komunikáciou vplyvnej osoby zabezpečená osveta 

v rómskej komunite 
 
 

Názov opatrenia 8 
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

s rómskymi deťmi 

Krátky popis opatrenia  realizácia preventívnych aktivít s rómskymi deťmi 
v základných školách prostredníctvom členov MOPS pod 
vedením povereného príslušníka mestskej polície, ktorý má 
v náplni práce i prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 nadviazanie bližšieho kontaktu s rómskymi deťmi 
 získanie väčšej miery dôvery u detí v komunite 
 zvýšená miera pozitívneho vplyvu v detskej rómskej 

komunite 
 znížená miera protispoločenskej činnosti rómskych detí 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 náklady spolu = cca 500,-€ 
 mesto Nitra 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  Počet oslovených rómskych detí 
 Počet realizovaných hodín 
 Počet aktivít 
 Počet distribuovaných preventívnych materiálov 

Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra odbor školstva 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Preventívne aktivity s rómskymi deťmi počas školského 
vyučovania v priestoroch základných škôl 

 Využívanie hudby na zapojenie pozornosti rómskych detí 
a následného sprostredkovania a zapracovania osvetových 
a preventívnych informácií 
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 Skupinové preventívne aktivity formou sociálnych dialógov 
na rôzne témy prevencie kriminality 

 

Názov opatrenia  9 Medzirezortná spolupráca a komunikácia 

Krátky popis opatrenia  intenzívnejšia spolupráca a komunikácia s vedením 
základných škôl v Krškanoch i Dražovciach, 

 intenzívnejšie zapojenie do spoločného riešenia problémov 
v komunite sociálnu kuratelu Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nitra, 

 spolupráca s vedúcimi pracovníkmi miestnych inštitúcií 
a prevádzok, napríklad  s pracovníčkami pôšt, vedúcimi 
predajní alebo predavačkami, vedúcimi alebo 
zamestnancami pohostinstiev  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Zvýšená miera prenosu informácií medzi dotknutými 
organizáciami, inštitúciami a rómskou komunitou 

 Zvýšená miera predchádzania sociálnych a iných 
problémov 

 Znížená miera protispoločenskej činnosti členov komunity 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

V rámci rozpočtov jednotlivých zapojených organizácií a 
inštitúcií 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

dlhodobo 

Merateľné ukazovatele  Počet stretnutí 
 Počet nahlásených problémov v lokalitách 
 Počet vyriešených problémov v lokalitách 
 Subjektívny pocit spokojnosti dotknutých strán 

Odborný garant Mesto Nitra 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia Mgr. Miroslav Duchoň + MOPS 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

priebežné pracovné stretnutia na skoordinovanie spoločnej 
a vhodnej komunikácii a prístupu k MRK, riešenie problémov 
a ich predchádzaniu 

 
 
KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ OPATRENIA 
 
PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 2 Drobná kriminalita – vandalizmus, drobné krádeže, znečisťovanie 
                            verejného priestranstva 

Názov opatrenia  
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise        

problému č. 1 

Krátky popis opatrenia 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise           
problému č. 1 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise             
problému č. 1 
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Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému  
č. 1 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému  
č. 1 

Merateľné ukazovatele 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému   
č. 1 

Odborný garant 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému  
č. 1 

Spolupracujúce subjekty 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému   
č. 1 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému   
č. 1 

 
 
PO 3 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS (EDUNROMA) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 
Problém č. 1  

Názov opatrenia Podpora ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania 

Krátky popis opatrenia Podiel detí do 3 rokov vo formálnej starostlivosti bol v krajinách 
EÚ v roku 2018 vo výške 35,1%, kým na Slovensku iba 1,4%. 
Deti a rodičia z MRK nemajú prístup resp. nevyužívajú služby 
ranej starostlivosti. Tie sú momentálne zabezpečované len v 
minimálnej miere - najmä prostredníctvom cirkevných a 
neziskových organizácií. 
Spoluprácou a podporou organizácií poskytujúcich ranú 
starostlivosť chceme zlepšiť kognitívne, emocionálne 
a prosociálne zručnosti detí z MRK vo veku od 0-3 
(prostredníctvom aktívnej účasti detí a rodičov na programoch 
ranej starostlivosti). 
 
Účasť rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní má 
dlhodobo nízke zastúpenie. Od 1. januára 2021 vstúpila do 
platnosti novela školského zákona o povinnom predprimárnom 
vzdelávaní pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšili päť rokov. 
Cieľom je prostredníctvom zvyšovania účasti na predprimárnom 
vzdelávaní zlepšiť školskú pripravenosť. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Vytvorením podmienok realizáciou desegregačných opatrení 
chceme zvýšiť počet detí, ktoré aktívne navštevujú MŠ a 
dosiahnuť najlepšiu možnú predškolskú prípravu Základom je 
nevytvárať žiadne, alebo aspoň nie nové segregované školské 
zariadenia. Školské obvody sú navhrnuté v súlade s princípmi 
nesegregácie a desegregácie.  Materské školy majú okrem 
dostatočného počtu miest pre deti z MRK zabezpečené kvalitné 
predškolské vzdelávanie s proinkluzívnym programom a 
dostatočným počtom pedagogických, odborných zamestnancov 
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a pomocných profesií ovládajúcich rómsky jazyk, zavádzať 
inovatívne prvky do edukačného procesu, ktoré významne 
prispievajú k implementácii inkluzívneho vzdelávania do praxe. 
V predprimárnom vzdelávaní sa zamerať na posilnenie 
hygienických návykov, na aktívne používanie slovenského 
jazyka, či vyrovnanie neuromotorickej nezrelosti. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

EduPoint Nitra (6000€ - zdroje z projektu LEAP – vzdelávanie 
dospelých) 
Plán Obnovy (financovanie Centier ranej starostlivosti, resp. 
podpora organizácií s programom ranej starostlivosti) 
MŠVVaŠ – Výzvy na refundáciu miezd pomocným 
vychovávateľom v MŠ,  
ÚSVRK – v rámci NP PRIM II refundácia miezd špeciálnemu 
pedagógovi, asistentovi učiteľa a rodičovskému asistentovi 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - nepretržite 

Merateľné ukazovatele 1. Počet klientov zapojených do programu ranej 
starostlivosti (detí, rodín, matiek, tehotných žien...) 

2. Počet podporených subjektov poskytujúcich programy 
ranej starostlivosti. 

3. Miera zaškolenosti 5 – 6-ročných detí z MRK v rámci 
povinného predprimárneho vzdelávania. 

4. Miera zaškolenosti detí z MRK vo veku 3-4 roky. 
5. Správa o potrebách MŠ zamerané na modernizáciu, 

inovácie a inkluziu vo VV procese 
6. Prehľad zapísaných a nezapísaných detí do MŠ vždy v 

júni 
Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty MOPS, Zdravé regióny, Úrad splnomocnenca pre rómske 

komunity, TSP, Komunitné centrum Orechov dvor, MŠ, 
CPPPaP MPC UKF, Inklucentrum, ŠPÚ, zástupcovia rómskej 
komunity v Nitre 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

1. Informačná kampaň o výhodách predškolskej prípravy či 
už priamou komunikáciou zo strany MŠ alebo prípravou 
easy-to-read informačných materiálov (spolupráca 
s aktivistami z komunity, MOPS, NP Zdravé regióny a 
ÚSVRK 

2. Zvýšiť kompetencie pedagogických, odborných 
a pomocných zamestnancov MŠ pri edukácii detí z MRK 
s dôrazom na inkluzívne, dištančné vzdelávanie a 
digitálnu gramotnosť zamestnancov (EDUpoint Nitra, 
Nitrianske centrum podpory vzdelávania, MPC, UKF) 
s využitím vlastných zdrojov a európskych fondov. 

- Zapojiť MŠ do projektov zameraných na podporu 
inkluzívneho prostredia - NP PRM II (obsadiť 
pozície ako pedagogický asistent, špeciálny 
pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ a hlavne 
rodičovský asistent). 
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- Realizovať v MŠ inovatívne vzdelávacie 
programy zamerané na celostné rozvíjanie 
osobnosti detí z MRK. 

- Podporovať Montessori centrum financovaného 
Saleziánmi Don Bosca. 

3. Monitorovať a kontrolovať implementáciu zákona o 
povinnej predškolskej výchove a jeho dopade na 
zvyšovanie školskej pripravenosti 5-ročných detí 
z MRK. 

4. Vytvárať ucelené kolektívy v MŠ a presúvať ich do 
spádových ZŠ. 

5. Osloviť organizáciu Cesta von a pokúsiť sa replikovať 
program OMAMA v Nitre 

6. Spolupráca s NGO EDUROMA, Škola dokorán, Človek 
v ohrození... 

7. Spolupracovať s UKF a Ústavom Romologických štúdií 
v rámci pracovnej skupiny EduNRoma. 

 
Problém č. 2 

Názov opatrenia 
Podpora vzdelávania v základných školách, dochádzka 

a predchádzanie predčasného ukončenia školskej 
dochádzky 

Krátky popis opatrenia ZŠ s MŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho a ZŠ Ščasného majú 
takmer 100% žiakov z MRK. Vzdelávanie štandardným 
prístupom je pre potreby detí nevyhovujúce. Do úvahy treba brať 
aj špecifiká jednotlivých lokalít. Dlhodobým problémom zostáva 
nedostatok pedagogických, odborných zamestnancov a 
pomocných profesií a chýbajúce kompetencie potrebné pri 
vzdelávaní žiakov z rôzneho sociokultúrneho, etnického, 
náboženského či jazykového prostredia. Zistenia tiež potvrdzujú, 
že pregraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov ich dostatočne 
nepripraví na prácu s deťmi z MRK. Zamestnávanie 
pedagogických asistentov, ktorí ovládajú rómsky jazyk je síce 
odporúčané, ale nie je systematicky a finančne podporované. Ich 
finančná udržateľnosť je závislá od príspevku na vzdelávanie 
detí zo SZP, ktorý nepostačuje na pokrytie personálnych a 
materiálnych výdavkov školy. Problémy, ktoré sa navrhnuté 
aktivity snažia riešiť: 

- dochádzku detí do škôl a vysoký počet „záškolákov“ 
(Chýba opora v legislatíve. Existujú zákonné možnosti 
ako sa PŠD vyhnúť (5 dní za sebou vie ospravedlniť 
rodič, takisto detskí lekári častokrát poskytnú 
ospravedlnenie pre „zdravého“ žiaka na žiadosť rodiča) 

- predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky, 
- nezáujem o nástup na stredné školy, následné zotrvanie 

a ukončenie SŠ, 
- nevyhovujúci materiálno-technický stav budov. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

1. Počet detí z majority v školách sa zvýši.  
2. Zmena organizácie výučby na existujúcich ZŠ 

s ohľadom na potreby detí. 
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3. Zatraktívnenie základných škôl (po materiálno-
technickej stránke. 

4. Atraktívny školský vzdelávací program škôl. 
5. Dochádzka do škôl sa zlepší. 
6. Predchádzanie predčasnému ukončeniu PŠD znížením 

percenta neprospievajúcich žiakov z MRK vytvorením 
podporných opatrení za účelom riadneho ukončenia 
povinnej školskej dochádzky (viď navrhnuté aktivity). 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

EduPoint Nitra (6000€ - zdroje z projektu LEAP – vzdelávanie 
dospelých) 
Výzvy MŠVVaŠ zamerané na refundáciu poplatkov DPŠ a RŠ 
Výzvy MŠVVaŠ (Spolu múdrejší, Modernejšia škola, 
Kompenzácia poplatkov v ŠKD...) 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022/2023 

Merateľné ukazovatele 1. Vzdelávania, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci 
absolvujú na posilnenie svojich kompetencií pri 
vzdelávaní detí z MRK. 

2. Počet pedagogických asistentov financovaných 
z projektov a z rozpočtu Mesta Nitry. 

3. Počet výchovných  a pomocných asistentov z rómskej 
komunity v školách. 

4. Počet žiakov z MRK v ZŠ, ktorí opakujú ročník. 
5. Počet žiakov, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku 

v 9. alebo v  nižšom ročníku. 
6. Počet študentov z MRK pokračujúcich vo vzdelávaní na 

stredných školách. 
7. Priemerný počet vymeškaných hodín za rok u žiakov 

ZŠ z MRK. 
8. Počet detí/žiakov z MRK poberajúcich príspevok na 

náklady spojené s dochádzkou do ZŠ a MŠ. 
9. Personálny audit pedagogických, odborných 

a pomocných zamestnancov- návrh a prehľad vrátane 
nákladov  

10. Audit potrieb ZŠ zameraných na modernizáciu, inovácie 
a inklúziu vždy k júnu 

11. Výška investičných akcií. 
12. Zriadenie športovo-kultúrneho centra na Orechovom 

dvore zabezpečujúceho celodennú výchovno-
vzdelávaciu činnosť 

13. Výsledky testovania matematickej a čitateľskej 
gramotnosti v rámci Projektu experimentálneho 
overovania. 

Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty Teach for Slovakia, MŠVVaŠ, ŠPÚ, EDUbox Lozorno, 

EduRoma, zástupcovia z rómskych komunít 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

1. Vytvorenie akčných skupín učiteľov, ktorí sa pravidelne 
stretávanú, vzájomne podporujú, motivujú, diskutujú a 
proaktívne hľadajú riešenia zlepšenia výchovno-
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vzdelávacieho procesu. Zbierajú sa príklady dobrej 
praxe. 

2. V rámci projektu EDUpoint Nitra s podporou Nadácie 
Pontis a Mesta Nitra sa organizujú webináre/workshopy 
a diskusné okrúhle stoly na podporu vzdelávania 
pedagogických a odborných zamestnancov v 
inovatívnych metódach a formách, ktoré pomáhajú 
deťom z MRK napredovať. Sieťovanie so školami s 
podobnými problémami pri vzdelávaní detí z MRK. 

3. Personálne zabezpečenie škôl (špeciálni, sociálni pg, 
psychológovia, asistenti učiteľa, rómski asistenti (s 
kvalifikáciou aj bez - pomocný vychovávateľ, asistent 
riaditeľa pre dochádzku...)  

4. Účasť na experimentálnom overovaní pod záštitou 
MŠVVaŠ, ŠPÚ. Overovanie sa týka zmeny organizácie 
vyučovania aj obsahu vzdelávania. Očakávajú lepšie 
výsledky v oblasti čitateľskej a matematickej 
gramotnosti, ale aj postojové indikátory, akými sú klíma 
v triede, vzťah a motivácia k učeniu. Navrhovaný model 
posilní efektivitu vyučovacieho procesu, keďže sa 
plánuje realizovať s podobnými personálnymi, 
materiálnymi a finančnými zdrojmi ako terajšie 
vyučovanie. 

5. Podpora a vzdelávanie riaditeľov. 
6. Pokračovanie programu Teach For Slovakia. 
7. Pomoc pri zapájaní sa do rôznych grantových výziev.  
8. Účasť v medzinárodnom projekte LEAP (Local Adult 

Education Policy), ktorý rieši vzdelávanie dospelých (aj 
učiteľov) a zaoberá sa implementáciou európskych 
politík do regionálnych, resp. lokálnych. Je naviazaný 
na vznik Ntrianskeho centra podpory vzdelávania a 
mládeže, ktoré sa bude zameriavať na vzdelávanie napr. 
pedagogických, odborných zamestnancov, rodičov... aj 
širokej verejnosti a bude združovať všetkých 
stakeholderov v oblasti vzdelávania.  

9. Viac peňazí na materiálno technické zabezpečenie škôl. 
10. Projekt ONSTAGE - školy majú jedinečnú príležitosť 

čerpať z príkladu dobrej praxe mesta Brno, ktoré v 
rámci európskej siete OnStage aplikovalo unikátnu 
metódu využitia hudby na integráciu študentov zo 
sociálne vylúčených oblastí. Iniciatíva OnStage bola 
zahájená v júni 2021 a potrvá do decembra 2023. Na 
základe Štúdie prenositeľnosti bude vypracovaný Plán 
prenositeľnosti pre Mesto Nitra. Miestna akčná skupina 
zložená aj zo zástupcov komunity aktívne pripravuje 
záujmové krúžky pre deti. Z rozpočtu Mesta boli 
zakúpené hudobné nástroje. Budúci školský rok sa 
plánuje na školách posilnenie hudobnej výchovy 
v rámci disponibilných hodín. 
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11. Pravidelné koordinačné stretnutia učiteľov škôl, TSP, 
MOPS, zástupcov rómskej komunity, ÚSVRK 

12. Zatraktívnenie škôl: Vyrovnať technický deficit budov, 
resp. dosiahnuť maximálne vyhovujúci, ideálne 
atraktívny stav. Na každej z troch škôl spraviť aspoň 3 
výrazné opatrenia v oblasti výchovno-vzdelávacieho 
systému (špičkoví pedagógovia, jazyková trieda, top-
krúžky, inovatívne metódy ...). 

13. Na školách sa definuje pozícia koordinátor inklúzie, 
ktorý spolupracuje s koordinátorom inklúzie na Meste. 

14. Mentoring/Tútoring pre žiakov (v spolupráci s 
dobrovoľníkmi z DofE, študentov UKF, Mladí 
filantropi, Nitrianske centrum dobrovoľníctva). 

15. Posilniť spoluprácu rodičov a škôl. 
16. Posilniť spoluprácu s UKF a Ústavom romologických 

štúdií (výskum pri experimentálnom overovaní, 
príprava pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov resp. iné pomáhajúce profesie na prácu 
so zameraním na MRK). 

17. Rozširovanie programu celodenného výchovného 
systému do všetkých škôl s vyššou koncentráciu žiakov 
a žiačok z MRK sa javí ako efektívny nástroj 
zvyšovania úspešnosti žiakov z MRK, prispieva k 
zvyšovaniu školskej dochádzky a eliminácii 
predčasného ukončenia školskej dochádzky. 

18. Kultúrno-športové centrum – vypracovať projektový 
zámer na „mobilné“ centrum pre oblasť Orechov Dvor 
ako centrum celodennej VV starostlivosti primárne pre 
deti a mládež.. 

19. Spolupracovať s centrami pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie pri 
zabezpečovaní poradenstva menej úspešným žiakom. 

20. Zvýšiť podiel participácie metodických orgánov školy 
na pravidelnom monitorovaní, analýze, prijímaní 
opatrení a ich kontrole vo vzťahu k menej úspešným 
žiakom, na základe analýz prijímať opatrenia a ich 
účinnosť pravidelne vyhodnocovať (navrhované 
oblasti): 

- Intervencia v rámci rannej starostlivosti 
- Predškolská zaškolenosť 
- Miera opakovania ročníka 
- Predčasne ukončená školská dochádzka 
- Prijatie na ŠŠ 
- Pokračovanie a ukončene SŠ 
- Zamestnanosť 
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Problém č. 3 

Názov opatrenia Spolupráca majority a minority 

Krátky popis opatrenia Rómska populácia je veľmi rozmanitá a to z rôznych hľadísk 
(sociálno-ekonomické, vnútroetnické, regionálne rozdiely, atď.), 
no pre veľkú časť z nej platí, že čelí vysokému riziku chudoby a 
sociálneho vylúčenia. Postupne členovia komunity začínajú 
vnímať fakt, že nájsť si „lepšie“ platenú prácu závisí aj od 
dokončeného vzdelania. Minorita vysiela signál, že potreba 
dokončiť si základné a/alebo stredoškolské vzdelanie je pre nich 
prioritou. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

1. Zmenené postoje rodín z MRK k významu vzdelávania, 
vzdelania – u mužov aj žien.  

2. Vhodné a motivačné voľnočasové programy.  
3. Výchova detí v predškolskom veku k základným 

hygienickým návykom.  
4. Zlepšená dochádzka. 
5. Zapojení ľudia z komunity do riešenia problémov.  
6. Rozvoj rodičovských kompetencií a zvyšovanie 

rodičovskej zodpovednosti. 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - nepretržite 

Merateľné ukazovatele 1. Počet osôb zapojených do programu druhošancového 
vzdelávania na ZŠ. 

2. Počet osôb zapojených do programu druhošancového 
vzdelávania na SŠ 

3. Počet zapojených aktívnych lídrov z komunity do 
projektov administrovaných Mestom Nitra v pracovnej 
skupine EduNRoma a v školách. 

Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty OSS, UKF, Ústav romologických štúdií, EDUROMA, ˇÚrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity, MOPS, NP Zdravé 
komunity, TSP, ETP, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

1. Druhošancové vzdelávanie (základné, stredné školy...) 
2. Využiť potenciál komunity („asistenti učiteľa“ 

(zapojenie úspešného mladého človeka z komunity ako 
asistenta), rodičovskí asistenti, ,   pomocné práce v 
školách...) Vypracovať návrh navýšenia vrátanie 
nákladov 

3. Návrh otvorenia 2 roč. učebného odboru v spolupráci 
s VÚC na ZŠ Krčméryho 

4. Dochádzka : pracovať s lekármi (schôdza pediatrov, 
Ševčík) 

5. Komunitné centrá: posúdiť ich rozšírenie a vybavenosž 
v lokalitách Krškany a Kalvária, zosúladiť plány 
činnosti KC s dôrazom na vzdelávacie aktivity detí 
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a rodičov, sociálne služby.Ffungovanie aj neskôr 
poobede - krúžková činnosť, učenie sa/doučovanie, 
vzdelávanie aj pre rodičov 

6. mentoring / tútoring pre rodiny, rodičov, žiakov 
(spolupráca s UKF, NGOs). 

7. Spolupráca s okolitými obcami, ktoré riešia podobné 
výzvy ako Nitra. 

8. Mediačné stretnutia s Úradom splnomocnenca SR pre 
RK a zástupcami rómskej komunity. 

9. Zástupcovia rómskej komunity sú členmi pracovnej 
skupiny EduNRoma a Komisie MZ pre školstvo, 
mládež a vzdelávanie 

10. Spolupráca v rámci VMČ a odborov MsÚ – prizývanie 
na zasadnutia v komisiách MZ a pracovných skupinách 

 
Problém č. 4 

Názov opatrenia 
 

Sociálna inklúzia – prepájanie komunít 
Krátky popis opatrenia EÚ si stanovila päť priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 

2021 – 2027. Jeden z cieľov je zameraný práve na inklúziu - 
Sociálnejšia Európa. Sústredí sa na rozvoj vzdelávania, 
zvyšovania kompetencií, 
získavanie odborných zručností, rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti a podporu sociálneho začleňovanie. Okrem riešenia 
„problémov s minoritou“ je potrebné pracovať aj s majoritou, a 
to nielen s deťmi, ale aj s rodičmi žiakov. Komunitná spolupráca 
môže viesť k preklenutiu a zblíženiu. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Zlepšenie medziľudských vzťahov a vzájomné porozumenie. 
Zmenené postoje majority v mestských častiach k MRK 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - nepretržite 

Merateľné ukazovatele 1. Počet a dopad preventívnych programov zameraných na 
prevenciu šikany (a iných soc.-pat. javov), scitlivovanie 
a vnímanie rozmanitosti. 

2. V spolupráci s Odborom kultúry a EHMK počet 
podujatí zameraných na prezentáciu rómskej kultúry. 

Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty CVEK, PDCS, Nadácia Milana Šimečku, Budúcnosť n.o., 

Storm, Teach for Slovakia, VÚDPaP, VMČ, Odbor kultúry, 
zástupcovia rómskych komunít v Nitre 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Cieľom komunikačných a osvetových aktivít je: 
1. Zvýšiť povedomie verejnosti o kvalitnom inkluzívnom 

vzdelávaní, z ktorého profitujú všetky deti aj žiaci. 
2. Odovzdávať potrebné informácie rodičom o možnostiach 

rozvoja detí a žiakov. 
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3. Informovať o aktuálnych témach a problémoch - v napr. 
Radničných novinách – okrem anglického jazyka doplniť 
texty o rómsky jazyk, a/alebo informácie v rómskom 
jazyku na webe, FB, IG mesta, poprípade v regionálnych 
médiách 

4. Informovať o nových prístupoch a pro-inkluzívnych 
opatreniach a rozvíjať kompetencie aktérov v tejto 
oblasti. 

5. Komunikovať napĺňanie akčného plánu a jeho dopad. 
6. Informačná a osvetová kampaň smerom k širšej 

verejnosti alebo pedagogickým/nepedagogickým 
pracovníkov 

7. Prínos komunitných centier komunikovať s občanmi  
8. Prínos premeny MŠ a ZŠ na  zmiešané komunikovať s 

obyvateľmi v súvislosti s prínosom pre mestskú časť. 
 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 
PO 3 Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 
Problém č. 1, 2, 3, 4 

Názov opatrenia 
Koncepcia/stratégia vzdelávania Rómov (Ako súčasť 

Stratégie práce s mládežou/ Stratégie výchovy a vzdelávania 
v Meste Nitra 

Krátky popis opatrenia Neexistuje ucelený dokument, ktorý by sa venoval vzdelávaniu 
detí aj dospelých Rómov na území Mesta Nitra.  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Funkčné nastavenie stratégie by napomohlo jednoduchšie 
pripravovať akčné plány a hlavne monitorovať indikátory ktoré 
smerujú k napĺňaniu stanovených cieľov. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022/2023 

Merateľné ukazovatele Existencia strategického dokumentu pripraveného 
participatívnym spôsobom, ktorý sa zameriava na podporu 
vzdelávania detí a dospelých z MRK. 

Odborný garant EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty OSS, UKF, Ústav romologických štúdií, EDUROMA, ˇÚrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity, MOPS, NP Zdravé 
komunity, TSP, ETP...Inštitút vzdelávacej politiky, MŠVVaŠ 
YouthWatch, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Koncepcia/stratégia vzdelávania Rómov zameraná na: 
1. Podporu dieťaťa/žiaka a starostlivosť o rodinu, 
2. Podporu odborných kapacít, 
3. Podporu vytvárania podnetného prostredia. 

 
Z hľadiska úspešného a udržateľného riešenia je dôležité už od 
prvých krokov do procesu nastavovania systému zapojiť čo 
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najviac „partnerov“: prevádzkovateľov sociálnych služieb, 
miestnych škôl, či iných vzdelávacích inštitúcií, cirkev... 

 
Problém č. 1,2,3,4 

Názov opatrenia Dlhodobé programy podporujúce spoznávanie komunít 

Krátky popis opatrenia Z pozície školstva a vzdelávania vieme ovplyvňovať 
spolunažívanie formou prevencie, prípravou spoločných 
podujatí, transparentnom sociálnom dialógu a hľadaní 
spoločných riešení.  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Vzájomné pochopenie a porozumenie kultúrnych a zvykových 
odlišností. Búranie predsudkov a stereotypov. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022/2023 

Merateľné ukazovatele 1. Počet kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu 
rómskej kultúry v rámci programov určených pre 
všeobecnú verejnosť v Nitre. 

2. Počet podporených vzdelávacích podujatí zameraných 
vnímanie rozmanitosti. 

3. Počet projektov zameraných na podporu detí ale aj 
dospelých z MRK. 

4. Počet stretnutí pracovnej skupiny EduNRoma. 
Odborný garant OŠMaŠ EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty Odbor kultúry, EHMK, komunitné centrá. UKF Ústav 

romologických štúdií, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

1. Rozvíjať rómsku národnostnú identitu a podporovať 
realizáciu práv Rómov a Rómok ako národnostnej 
menšiny (vzdelávacie, výskumno-vedecké aktivity 
v spolupráci s univerzitou, kultúrne podujatia a aktivity 
prezentujúce kultúru a umenie rómskej komunity. 

2. Podpora udržateľnosti projektov, ktoré sa osvedčili. 
3. Pravidelné sledovanie grantových výziev. 
4. Pravidelné stretnutia pracovnej skupiny EduNRoma. 
5. Podnety a návrhy pre Ombudsmana (ochranca verejných 

práv a práv detí) tlmočiť prostredníctvom poslancov NR   
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PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 1 Bývanie v mestskej časti Krškany (Orechov dvor) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 

 
Odber elektrickej energie – kreditný systém 

 

Krátky popis opatrenia V bytoch nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor si mnohí 
nájomníci neplatia pravidelne poplatky za elektrickú energiu 
alebo nezaplatia nedoplatky za ročné zúčtovanie. V tomto 
prípade sú po následnom upozornení odpojení od elektrickej 
energie. Stáva sa, že kvôli dlžobe na odbernom mieste si nový 
nájomca dlhšiu dobu nevie vybaviť pripojenie elektrickej 
energie. V inom prípade si urobí čierny odber priamo na 
elektrických hodinách.  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Kreditný systém by mal zabrániť nedoplatkom na ročnom 
zúčtovaní, nelegálnemu odberu elektrického prúdu                            
a bezproblémovo riešiť pripojenie nového nájomcu. Rovnako     
by prístup k elektrickej energii zabezpečil prístup k základným 
hygienickým potrebám v rodinách, keďže ohrev teplej vody je 
zabezpečovaný elektrickou energiou. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
nevyčíslené 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2023 

Merateľné ukazovatele  počet domácností odoberajúcich elektrickú energiu 
 počet nelegálnych odberov elektrickej energie 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty ZSE, Službyt Nitra, s. r. o. 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 vyhľadať lokality, kde kreditný systém na odber 
elektrickej energie už funguje 

 Osloviť firmy, ktoré sa zaoberajú montážou a realizáciou 
kreditného systému na odber elektrickej energie 
a požiadať o cenovú ponuku na inštaláciu tohto systému 

 V spolupráci s firmou, ktorá vyhrá VO, začať realizáciu 
 Zabezpečiť pravidelné dobíjanie kreditných kariet 

a poučenie nájomcov 
 Komunikácia so ZSE  

 
 

Názov opatrenia 2 

 
Rezerva na fond opráv 

 

Krátky popis opatrenia V bytoch nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor je výška 
nájomného v bytoch 1€/m2. Táto suma pokrýva len samotné 
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nájomné, keďže kúrenie je na tuhé palivo alebo elektrickou 
energiou. Rovnako aj teplá voda je zabezpečovaná elektrickou 
energiou. Nájomcovia si netvoria rezervu na fond opráv, 
z ktorých by sa opravy realizovali. Obyvatelia tejto lokality sú 
nízkopríjmové osoby poberajúce najmä hmotnú núdzu, a tak 
majú možnosť hradiť opravy len po splátkach. Plnú sumu za 
opravu nie sú schopní uhradiť na jeden krát. Preto hrozí 
postupná devastácia nájomných bytov a znížený komfort 
bývania.  

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Po prijatí rozhodnutia vytvorenia rezervy na fond opráv by sme 
zabezpečili pravidelné opravy nájomných bytov v lokalite 
Orechov dvor, čím by sme zaistili udržateľnosť nájomných bytov 
na dlhšie obdobie pre čím viac obyvateľov, ktorí sú v núdzi 
a pomoc s bývaním potrebujú. Rovnako by sa zvýšila určitá 
kvalita bývania pre rodiny. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
- 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2023 

Merateľné ukazovatele  počet neuhradených faktúr za opravy 
 počet nahlásených požiadaviek na opravy 
 počet zrealizovaných opráv  
 počet skutočne uhradených faktúr za opravy 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty Službyt Nitra, s. r. o. 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Nastaviť systém platenia do rezervy na fond opráv 
 Komunikácia so Službytom Nitra s. r. o.  
 Osobitný príjemca, vypisovanie poštových poukážok 

 
 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 1 Bývanie v mestskej časti Krškany (Orechov dvor) 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 

 

Príjazdová cesta na Orechov dvor 

 

Krátky popis opatrenia Príjazdová cesta do lokality Orechov dvor v Nitre je dlhodobým 
problémom. Cesta na Jakuba Hašku je asfaltová, ktorá sa 
postupne stáva jednoprúdovou cestou (cca 200m), potom 
pokračuje už len vo forme poľnej cesty s výmoľmi (cca 600m). 
Na ceste sú dve výbočiská. 
Táto cesta je jedinou prístupovou komunikáciou do lokality 
Orechov Dvor, ktorá spája mesto s lokalitou, kde býva cca 450 
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obyvateľov. Táto komunikácia je zároveň jedinou prístupovou 
cestou aj pre záchranné zložky, hasičov či záchranárov ale aj 
zamestnancov MsÚ v Nitre a rehoľné sestry, ktorí pôsobia 
v tejto lokalite. Prístupová komunikácia musí spĺňať potrebné 
parametre v zmysle platnej legislatívy. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Opravou príjazdovej cesty do lokality Orechov dvor, príp. 
vybudovaním novej komunikácie by sa výrazne zlepšili 
obyvateľom životné podmienky. Deti by nechodili zablatené do 
autobusu do školy, obyvatelia s invalidnými pomôckami by sa 
ľahšie dostali k MHD.  ADOS by mohla chodiť k pacientom. 
Sanitky, PZ SR, TAXI, zamestnanci MSU Nitra by neničili autá na 
nevyhovujúcej ceste, ktorá je dlhodobo v dezolátnom stave. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
 
- 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2023 

Merateľné ukazovatele  Novovybudovaná prístupová komunikácia; 
 Novovybudovaný chodník pre peších; 
 Mobiliár, verejné osvetlenie 
 Zvýšená dochádzka detí do ZŠ; 

Odborný garant OIVaR MsÚ v Nitre 

Spolupracujúce subjekty  
Odborné útvary a odbory Mestského úradu v Nitre 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Sledovanie projektových výziev; 
 Spracovanie projektovej dokumentácie; 
 Príprava všetkých potrebných dokumentov a príloh 

nevyhnutných k zapojeniu sa do možných výziev, aby sa 
spĺňali časové uzávierky s cieľom získať externé zdroje 
na jej vybudovanie; 

 VO na projektanta; 
 VO na dodávateľa stavebných prác; 
 Príprava a spracovanie podkladov k stavebnému 

konaniu; 
 
 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 2 Bývanie v mestskej časti Krškany 
Problém č. 3 Bývanie  mestskej časti Dražovce 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 

 

Stratégia rozvoja bývania v meste Nitra 
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Krátky popis opatrenia Vypracovať strategický dokument v oblasti bytovej politiky na 
území mesta Nitry, ktorý detailne zmapuje situáciu z hľadiska 
územných, technických podmienok, ako aj stavu bytového 
fondu a úrovne bývania podľa  definovaných skupín. Zároveň 
má koncepčne navrhnúť víziu mesta Nitry pre nasledujúce 
obdobie, ciele a konkrétne aktivity na ich dosiahnutie. 
Dokument bude špecificky riešiť bytovú problematiku 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín a zameria sa aj na 
výstavbu bytov nižšieho štandardu. Dokument bude obsahovať 
aj návrh prestupného bývania a podmienky pre nájomníkov na 
prestupné bývanie. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Prijatím dokumentu upravujúceho zámery Mesta Nitry v oblasti 
nakladania s existujúcim bytovým fondom, ako aj zámery 
týkajúce sa bytovej politiky umožní spoznať, pomenovať, 
analyzovať a strategicky plánovať a implementovať také modely 
bývania, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života a občianskeho 
spolužitia. Vypracovaná stratégia prinesie návrhy novej 
výstavby ako aj k nakladaniu s existujúcim bytovým fondom 
v meste Nitra. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
Do 13 000 € / Mesto Nitra 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022  

Merateľné ukazovatele Stratégia rozvoja bývania v meste Nitra schválená MZ v Nitre  
Počet nových lokalít vytipovaných na bytovú výstavbu 
Počet objektov vytipovaných na rekonštrukciu 
Počet nových bytových jednotiek/rok 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Externý spracovateľ dokumentu 

Spolupracujúce subjekty Externý spracovateľ dokumentu 
Odborné útvary a odbory Mestského úradu v Nitre 
 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 Vypracovanie podmienok pre verejné obstarávanie       
na dodávateľa dokumentu 

 Vypísanie verejného obstarávania na dodávateľa 
dokumentu 

 Uzatvorenie zmluvy s externým dodávateľom 
 Spolupráca s externým dodávateľom dokumentu 
 Zostavenie pracovnej skupiny 
 Vypracovanie strategického dokumentu 
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 KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Terénna sociálny práca a komunitná sociálna práca 
Problém č. 1 (Ne)Efektívnosť vykonávania opatrení v MRK 

Názov opatrenia Spolupráca s ÚPSVaR Nitra, odd. SPOD a SK 

Krátky popis opatrenia  Neefektívna výmena informácií medzi TSP/KP 
a SPODaSK 

 Nedostatočný terénny výkon SPODaSK v 
MRK lokalitách  

 Neefektívna písomná komunikácia medzi TSP/KP a 
SPODaSK 

 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

 Vyššia miera informovanosti o konkrétnych rodinách 
medzi TSP/KP a SPODaSK, 

 Reálnejšie nastavenie individuálnych plánov a opatrení s 
konkrétnymi rodinami, 

 Pozitívny dopad prítomnosti pracovníčok SPODaSK na 
klientov v MRK lokalitách  

 
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

- 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 dlhodobo  
 

Merateľné ukazovatele  Počet realizovaných stretnutí s OOS/TSP/KP 
a ÚPSVaR  

 Počet výjazdov SPOD a SK v MRK lokalitách  
Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP 
Spolupracujúce subjekty ÚPSVaR Nitra 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 realizovanie štvrťročných odborných stretnutí  za účasti 
dotknutých subjektov,  

 zintenzívnenie komunikácie medzi TSP/KP 
a SPODaSK 

 v rámci písomnej komunikácie dbanie na poskytnutie 
všetkých relevantných informácií  

 
 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Terénna sociálna práca a komunitná sociálna práca 
Problém č. 1 (Ne)Efektívnosť vykonávania opatrení v MRK 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Spolupráca s UKF Nitra – Ústav romologických štúdií 

 
Krátky popis opatrenia  posilnenie spolupráce medzi UKF Nitra, katedrou 

sociálnej práce a Ústavu Romologických štúdií, 
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 motivovanie študentov v absolvovaní povinnej praxe                      
v lokalitách s prítomnosťou MKR v Nitre,  

 spolupráca so študentmi ÚRŠ a pracoviskami TSP a KP, 
 motivovanie pedagógov o možnosť dobrovoľníckej 

práce študentov v rámci konkrétnych predmetov počas 
semestra. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

 zatraktívnenie terénnej sociálnej práce a komunitnej 
práce medzi študentmi 

 zvýšenie personálnych zdrojov v MRK lokalitách 
 nadobudnutie reálneho obrazu študentov na výkon 

sociálnych služieb v daných lokalitách,  
Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
- 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 – udržateľne 
2 - krát ročne, počas letného a zimného semestra 
  

Merateľné ukazovatele  počet študentov absolvujúcich povinnú prax v MRK 
lokalitách 

 počet študentov absolvujúcich dobrovoľnícke aktivity 
v MRK lokalitách 

 počet absolventov pokračujúcich na TPP v MRK 
lokalitách 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP  
Spolupracujúce subjekty UKF Nitra – URŠ  
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 realizácia informatívnych prednášok pre študentov UKF 
Nitra/URŠ 

 nadviazanie a udržanie spolupráce MSÚ v Nitre s UKF 
Nitra. 

 
 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Zdravie 
Problém č. 1  Nízka úroveň hygieny  
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 

 

Zvýšenie intervalu kontroly hygienického štandardu                         

a spolupráca s APZ 

Krátky popis opatrenia  Zlepšenie hygienických návykov u obyvateľov 
komunity 

 Motivácia k udržiavaniu čistoty v domácnosti 
 Motivácia k udržiavaniu čistoty vonkajších 

priestoroch komunity 
 Aktívna spolupráca s APZ a MOPS 
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Predpokladané dopady 
opatrenia 

 prehľad o stupni hygienického štandardu u obyvateľov 
MRK lokalít 

 aktívna spolupráca medzu TSP a TP, KP a APZ 
 motivácia a podpora obyvateľov MRK lokalít k lepšiemu 

hygienickému štandardu v domácnostiach a celej 
lokalite 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
- 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

nepretržite počas výkonu TSP/KP v MRK lokalitách 

Merateľné ukazovatele  počet vykonaných intervencií  v oblasti zdravia 
u obyvateľov MRK lokalít 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP a TP, KP  
Spolupracujúce subjekty APZ 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 pravidelné intervencie TSP a TP, KP u obyvateľov MRK 
v lokalitách 

 individuálne/skupinové poradenstvo zamerané na 
zvyšovanie hygienického štandardu v MRK lokalitách 

 realizovanie pravidelných pracovných stretnutí medzi 
TSP a TP, KP a APZ 

 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Zdravie 
Problém č. 2  Nedostatočná preventívna zdravotná starostlivosť u obyvateľov 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia Osvetová činnosť 

Krátky popis opatrenia  efektívnejšia spolupráca medzi TSP a TP, KP a APZ 
 aktívna depistáž v MRK lokalitách 
 realizácia skupinových aktivít s obyvateľmi MRK 

zameraných na zvýšenie povedomia o zdraví 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

 zvýšenie povedomia o zdraví u obyvateľov MRK lokalít 
 systematické mapovanie zdravotnej klímy celých MRK 

lokalít 
 včasné intervencie v oblasti zdravia 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 čerpanie financií z opakovaných záloh TSP/KP                      
na realizáciu skupinových aktivít súvisiacich                  
so zdravotnou osvetovou činnosťou 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

nepretržite počas výkonu TSP/KP v MRK lokalitách 

Merateľné ukazovatele  počet zrealizovaných stretnutí TSP, KP a APZ 
 počet zrealizovaných skupinových osvetových aktivít 

v MRK lokalitách 
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 počet intervencií zameraných na oblasť zdravia 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP 
Spolupracujúce subjekty APZ, MOPS  
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 pokračovanie  v začatých projektoch NP TSP a TP II. 
 realizácia skupinových osvetových aktivít zameraných 

na oblasť zdravia 
 pravidelné intervencie u obyvateľov MRK lokalít 

zamerané na zdravotnú osvetovú činnosť 
 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 2 Pracovné návyky (likvidácia čiernych skládok) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Navýšenie rozpočtu na odstraňovanie čiernych skládok  

 

Krátky popis opatrenia Vyčlenenie dostatočných zdrojov na odstránenie už 
vytvorených nelegálnych skládok odpadu v lokalitách. OŽP             
v súčasnosti disponuje rozpočtovou kapitolou 30.000€. Ide však 
o prostriedky určené pre celé územie mesta Nitry. V súčasnosti 
sa ako problém pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu 
javí disponibilná fyzická pracovná sila, teda pracovníci, ktorí 
manuálne pomáhajú pri asanácii skládok 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Efektívnejšie odstraňovanie čiernych skládok 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

Mzdové náklady / mesiac:  min. 1 869 € (min. 22 428 € za rok) 
(prijatie 3 pracovníkov na ručnú nakládku odpadu – min. hrubá 
mzda od 1.1.2021 je 623 EUR)  
 
Technika:  30 000 € 
Nákup 1 ks nákladného vozidla (valník alebo veľká dodávka), 
ktoré by slúžilo na prepravu terénnych pracovníkov a prepravu 
odpadu z čiernych skládok menšieho rozsahu.   

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2021 - 2022 

Merateľné ukazovatele Množstvo odstránených ton odpadu za sledované obdobie  
Odborný garant Odbor životného prostredia, referent pre odpadové 

hospodárstvo 
Spolupracujúce subjekty Stredisko mestských služieb a Nitrianske komunálne služby 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Nákup techniky a prijatie 3 pracovníkov na ručnú nakládku 
odpadu 
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PO 5 ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 2 Pracovné návyky (likvidácia čiernych skládok) 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Predchádzanie vzniku čiernych skládok osvetou 

 

Krátky popis opatrenia • Organizovanie pravidelných informačných stretnutí                   
pre rómsku komunitu s cieľom zvýšiť povedomie o správnom 
nakladaní s odpadom a zabrániť tak zakladaniu nelegálnych 
skládok. 
• Pod záštitou mesta/MsP/MOPS vytvoriť „zelené 
hliadky“, ktorých členovia by pochádzali z miestnej rómskej 
komunity. Tieto zelené hliadky by pravidelne monitorovali 
najviac kritické lokality a podieľali sa v spolupráci s OŽP/NKS na 
sanácii nelegálnych skládok a v neposlednom rade by zelené 
rómske hliadky pozitívne vplývali na ostatných členov komunity. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Pravidelnou osvetou predísť vznikaniu čiernych skládok 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

N/A 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2024 

Merateľné ukazovatele Množstvo ton odpadu za sledované obdobie (nižšie ako pred 
zavedením opatrenia)  

Odborný garant Odbor životného prostredia, referent pre odpadové 
hospodárstvo 

Spolupracujúce subjekty Odbor školstva mládeže a športu, Nitrianske komunálne služby 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Harmonogram a zabezpečenie vzdelávania pre MRK 

 
 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 3 Miestna občianska poriadková služba/MOPS 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Navýšenie členov MOPS 

 

Krátky popis opatrenia Navýšenie počtu členov MOPS z počtu 4 na 8. 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

Efektívnejšie zmierňovanie a odstraňovanie individuálnych                                           
i celospoločenských disparít, ktoré postupne vedú k 
prehlbovaniu       sociálneho vylúčenia a následne k zníženej 
kvalite života prevažne u marginalizovaných rómskych komunít. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 

za rok 2022 (+ 4 ľudia): 41 587,00 € z mestského rozpočtu 
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realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 
Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2024 

Merateľné ukazovatele Navýšenie počtu MOPS na požadované množstvo 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty Odbor projektového a strategického riadenia, Mestská polícia 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Navýšenie počtu MOPS na požadované množstvo či už 
z vlastných zdrojov, alebo cez projekty. 

 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 3 Miestna občianska poriadková služba/MOPS 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 
Zázemie pre členov MOPS 

 

Krátky popis opatrenia • Mestská polícia opakovane navrhuje vytvoriť 
štandardné podmienky na prezlečenie, občerstvenie, toaletu 
pre členov MOPS v lokalite Krškany a Dražovce vo forme 
zriadenia jednej miestnosti s toaletou, stolom, dvomi 
stoličkami, skrinka  na veci a podobne, ktoré by slúžili iba pre 
potreby členov MOPS. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Zvýšenie pracovných podmienok pre členov MOPS, 
zefektívnenie práce členov MOPS 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 
N/A 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2021 - 2022 

Merateľné ukazovatele Vybudovanie zázemia pre MOPS 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb  
Spolupracujúce subjekty Odbor majetku, dotknuté výbory mestských častí, Odbor 

investičnej výstavby a rozvoja 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Vytypovanie vhodnej lokality/priestoru na zrealizovanie 
zázemia pre MOPS a samotné zrealizovanie zázemia pre MOPS 

 
 
 

Názov opatrenia 2 

 

Služobné vozidlo pre MOPS 

 

Krátky popis opatrenia Navrhujeme, ak Mesto disponuje materiálnymi alebo 
finančnými prostriedkami (staršie a nevyužívané vozidlo) 
prideliť MOPS jedno funkčné vozidlo na presuny, pretože 
lokality Krškany, Dražovce a Orechov dvor sú okrajové mestské 
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časti, hliadky MOPS sú častokrát telefonicky inštruované na 
rýchly presun z jednej lokality do druhej   na riešenie problémov. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Efektívnejší a operatívnejší  presun medzi jednotlivými 
lokalitami / mestskými časťami 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

N/A 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2021 - 2022 

Merateľné ukazovatele Úplné zrealizovanie opatrenia 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty  
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Zabezpečenie/vyčlenenie služobného vozidla pre MOPS 

 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 4 Sociálny podnik 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 

 

Definovanie jednotlivých cieľov sociálneho podniku – zber 

dát 

Krátky popis opatrenia Zber dát a ich analýza pre správne nastavenie fungovania 
sociálneho podniku. Zadefinovať zainteresované osoby.   

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Správnym zadefinovaním a zberom potrebných dát by sa mali 
získať informácie, ktoré budú slúžiť ako podklad pre čo najlepšie 
zadefinovanie fungovania sociálneho podniku. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

 Pri realizácii opatrenia nie je potrebné navýšenie finančných 
zdrojov, aktivity sa budú realizovať na OPaSR. 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2021 - 2022 

Merateľné ukazovatele Podnikateľský plán 
Odborný garant Mgr. Vladimír Ballay 
Spolupracujúce subjekty Odbor sociálnych služieb, Stredisko mestských služieb, 

zástupcovia VMČ 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

Zosumarizovať všetky získané informácie a pripraviť 
podnikateľský plán pre sociálny podnik, ktorý bude definovať 
jeho uskutočniteľnosť. 

 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 4 Sociálny podnik 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia Nastavenie procesov fungovania sociálneho podniku 
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Krátky popis opatrenia 1. Analýza východiskovej 

2. Podnikateľský plán sociálneho podniku  
3. Marketingový plán sociálneho podniku 
4. Finančný manažment sociálneho podniku  
5. Personálny manažment sociálneho podniku  

 
Predpokladané dopady 
opatrenia 

Identifikovať také príležitosti, ktoré umožnia založiť ̌a dlhodobo 
udržať ̌ stabilný sociálny podnik a vytvoriť ̌ nové pracovné 
miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 

Predpokladaná výška financovania je naviazané na činnosť 
podniku a počet zamestnancov. Financovanie zo strany ÚPSVaR 
je rôzne diverzifikované od podpory preplatenia mzdy 25% po 
75%. V rámci systému existujú aj iné benefity pre sociálny 
podnik, ktoré je možné pri činnosti využiť. 
Definovaním činnosti sa určí aj potrebná výška finančných 
zdrojov, ktoré sú potrebné pre prvotný kapitál a obstaranie 
imania firmy. Následne by sociálny podnik mal generovať 
príjem, z ktorého by mal byť schopný sa udržať v konkurenčnom 
prostredí.  

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 - 2024 

Merateľné ukazovatele sociálny podnik 
Odborný garant Mgr. Vladimír Ballay 
Spolupracujúce subjekty Odbor sociálny služieb 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

V zmysle zadefinovaného podnikateľského a marketingového 
plánu postupne pripraviť všetky podklady na realizáciu 
a spustenie sociálneho podniku. 

 
 
 
PO 6  INTERKULTÚRNA SPOLUPRÁCA 
Problém č. 1  Nedodržiavanie podmienok krátkodobého užívania/prenájmov priestorov 
kultúrnych zariadení v majetku mesta (v zmysle stanovených podmienok /VZN č.13/2019, 
Cenník mesta Nitra) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Nastavenie podmienok prenájmov (krátkodobého užívania) 

priestorov kultúrnych zariadení 
Krátky popis opatrenia V spolupráci s výbormi mestských častí nastaviť v krátkom 

časovom horizonte podmienky prenájmov KZ                          
v súlade s aktuálne platnými záväznými dokumentami 
(v zmysle platných legislatívnych rámcov, VZN č. 13/2019, 
Cenník mesta Nitra) 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Dodržiavanie stanovených podmienok vo VZN č. 13/2019 
(menej/žiadne problémové prenájmy) 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 

 
- 



37 
 

realizáciu 
opatrenia/zdroje krytia 
Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 

Merateľné ukazovatele Počet prenájmov/bez potreby uplatnenia sankcie 
Odborný garant Odbor kultúry MsÚ/referát kultúrnej infraštruktúry 
Spolupracujúce subjekty Výbory mestských častí, referát právny a vymáhania 

pohľadávok, odbor majetku 
Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 zorganizovať stretnutie na úrovni  - VMČ, odboru 
kultúry, odboru majetku, odboru právneho a vymáhania 
pohľadávok 

 pokúsiť sa nájsť optimálny model nastavenia prevádzky 
KZ s cieľom predísť možnosti nedodržania stanovených 
podmienok pri uskutočnení prenájmov (poškodenie 
mobiliára a pod.) 

 zapracovať do zmlúv možnosť uplatnenia sankcie          
za nedodržanie podmienok stanovených v zmluvách 

 
 
PO 6  INTERKULTÚRNA OBLASŤ 
Problém č. 2  Začlenenie (integrácia) minority do kultúrneho života v mestských 
častiach  
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 

 

Dostupná kultúra pre všetkých/sociálna inklúzia 

 

Krátky popis opatrenia V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu NK31 
a Stratégiou prístupnosti mesta Nitry je potrebné dôsledne sledovať 
cieľ postupného odbúrania kultúrnych, sociálnych, ekonomických 
a fyzických bariér vo všetkých sférach kultúrneho života mesta.          
Ako nevyhnutné sa ukazuje  sieťovanie subjektov pracujúcich 
s minoritou, pôsobiacich v kultúrnej oblasti, výbormi mestských častí       
a komunitami samotnými k dosiahnutiu  s cieľa, ktorým je kompaktný 
živý komunitný spoločenský a kultúrny život v mestských častiach 
s plne integrovanou participujúcou minoritou. 

Predpokladané dopady 
opatrenia 

Postupná integrácia aktivít zameraných na minoritu do kultúrnych 
aktivít  v mestskej časti,  zvýšený počet spoločných podujatí, záujem 
komunít o harmonický spoločenský a kultúrny život v mestských 
častiach, zlepšenie vzťahov medzi majoritou a minoritou. 

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu opatrenia/zdroje 
krytia 

2000 

Predpokladané obdobie 
realizácie 

2022 – udržateľne  

Merateľné ukazovatele Počet usporiadaných podujatí  

Odborný garant Odbor kultúry MsÚ 
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Spolupracujúce subjekty Výbory mestských častí, OŠMaŠ, komunitné centrá, zzpo Nitra2026, 
EduNRoma, základné umelecké školy, CVČ Domino, občianske 
združenia, neziskové organizácie, a i. 

Aktivity na naplnenie 
opatrenia 

 zvolať stretnutia, vyvolať dialóg medzi dotknutými 
subjektami 

 získať spätnú väzbu – vytypovať existujúce komunitné aktivity 
s potenciálom možnej integrácie (tvorivé dielne ap.) 
a zároveň do rámca už tradične realizovaných podujatí 
postupne začleniť komunitu v spolupráci s ďalšími subjektami  

 do rámca krúžkov v ZŠ a komunitných centrách zaradiť napr. 
hudobný (spolupráca na projekte OnStage), tanečný 
(v spolupráci s etnografiou UKF napr. „Láčhe čháve“), 
divadelný ap. 

 zorganizovať tvorivé dielne s integrovanou minoritou 

 prezentovať výstupy z tvorivých dielní a ďalších aktivít 
v komunitných centrách, ZŠ aj priestoroch KD 

 zorganizovať  motivačné stretnutia s inšpiratívnymi 
osobnosťami z prostredia minority, prezentovať príklady 
dobrej praxe v rámci inklúzie, 

 postupne organizovať spoločné podujatia v súčinnosti                           
s prirodzeným  lídrom minority, ktorý dokáže vzbudiť záujem 
minority o inklúziu 

 prezentovať v rámci podujatí aj autentickú kultúru a zvyky  

 realizovať aktivity z projektu EHMK (fjúžn nitra – festival 
zameraný na prezentáciu a integráciu menšinových komunít, 
cudzincov v meste, okrem iných aj rómskej  komunity, Art 
Breaks -  prestávky s umením) 

 reagovať na aktuálne grantové schémy, v rámci výziev 
realizovať projekty s perspektívou sociálnej inklúzie minorít 
v mestských častiach 

 

 


