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ZÁMER Č.1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č. 1 Vypracovať strategický dokument v oblasti bývania - Program rozvoja bývania Mesta 

Nitra.

Cieľ opatrenia Podrobná analýza úrovne bývania a určenie rámcových cieľov a prognóz v oblasti 
rozvoja bývania v 5 a 10 ročnom období so SWOT analýzou.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Službyt Nitra, s.r.o., OSBD, Centrum komunitného rozvoja, mimovládne organizácie, 
súkromný sektor

Náklady neurčené 

Zdroje 
financovania 

Mestský úrad Nitra

Termín Do konca roka 2007

Úlohy a ) Zozbieranie dostupných štatistických údajov potrebných k vypracovaniu programu 
rozvoja bývania, ich analýza a syntéza, prognóza potreby bytov na nasledujúcich 5 
a 10 rokov.

Indikátor Dokument schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre

Zdroj Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010, metodický pokyn Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Koncepcia rozvoja bývania Mesta Nitra (2004)

Spracoval Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita 1

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre B 1/2

ZÁMERČ.1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č.2 Vytvoriť inštitút tzv. „sociálneho bývania“ na území Mesta Nitra určený pre sociálne 

slabšie skupiny.

Cieľ opatrenia Pokryť široké spektrum potrieb v oblasti bývania pre rôznych prijímateľov na území 
mesta – mladé rodiny, osamelí rodičia (najmä matky) s deťmi, odchovanci detských 
domovov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, ľudia po výkone trestu odňatia 
slobody, abstinenti po absolvovaní procesu resocializácie, marginalizované skupiny 
obyvateľstva, skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnou exklúziou, skupiny 
obyvateľstva inak ohrozené a neplatičov. 

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca Službyt Nitra, s.r.o., štátna správa, samospráva, Správa zariadení sociálnych služieb, 
súkromný sektor, mimovládne organizácie a cirkev

Náklady neurčené

Zdroje 
financovania 

Dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, rozpočet Mesta Nitra

Termín 2008 a dlhodobo priebežne

Úlohy a ) Zadefinovanie inštitútu sociálneho bývania v podmienkach Mesta Nitra 
vychádzajúc z európskych skúseností v programe rozvoja bývania mesta.
b ) Udržanie sociálneho mixu obyvateľov a sociálna inklúzia obyvateľov ohrozených 
sociálnym vylúčením.
c ) Využitie výhodných štátnych zdrojov financovania výstavby.
d ) Hodnotenie bytovej situácie na území mesta Nitra a prijímanie opatrení na 
základe reálnych potrieb obyvateľov. 
e ) Prijatie rozpočtových opatrení.
f ) Tvorba projektových dokumentácií, finančných plánov, vrátane predkladania 
žiadostí o kofinancovanie zo štátnych finančných prostriedkov, územných 
a stavebných rozhodnutí.

Indikátor Počet (percento) vytvorených lôžok, resp. bytových jednotiek ročne postavených 
s podporou štátu, počet podaných žiadostí o pridelenie štátnych finančných 
prostriedkov na výstavbu, počet realizovaných projektov, podiel verejného 
nájomného bytového sektora v meste.

Zdroj Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010, Národný strategický referenčný 
rámec 2007-2013, CECODHAS

Spracoval Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita 1

Poznámka: 
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ZÁMER Č. 1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č.3 Vybudovať náhradné dočasné bývanie pre neplatičov

Cieľ opatrenia Vybudovať nízkoprahovú nocľaháreň ako poslednú možnosť bývania pre 
opakovaných neplatičov v meste Nitra

Garant Mesto Nitra 

Spolupráca Službyt Nitra, s.r.o., štátna správa, samospráva, Správa zariadení sociálnych služieb, 
súkromný sektor, mimovládne organizácie a cirkev

Náklady Sk 18 000 000,-

Zdroje 
financovania 

Dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, rozpočet Mesta Nitra, 
fondy a granty

Termín Do konca roka 2008 

Úlohy a ) zabezpečiť projektovú dokumentáciu
b ) vybudovať nízkoprahové bývnie pre neplatičov
c ) realizovať aktivity smerujúce k prevencii a odbúravaniu neplatičstva a 
bezdomovectva

Indikátor Počet (percento) vytvorených lôžok, resp. bytových jednotiek, 

Zdroj Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010, Národný strategický referenčný 
rámec 2007-2013, 

Spracoval PhDr. Anna Kasanová, PhD., Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Janka Moravčíková, Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ NItra

Priorita 1

Poznámka: 

PHSR – projektové formuláre B 1/4

ZÁMER Č.1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č. 4 Zvýšenie ponuky bývania vo verejnom nájomnom bytovom sektore okrem výstavby 



bytov v bytovom dome aj výstavbou bytov získaných nadstavbou alebo prístavbou 
v bytovom dome alebo nebytovej budove.

Cieľ opatrenia Využite možností rozšírenia ponuky bývania v rámci existujúceho bytového fondu, 
nakoľko je nedostatok vlastných mestských pozemkov pre realizáciu novej výstavby 
bytových domov.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Službyt Nitra, s.r.o., štátna správa, regionálna samospráva, súkromný sektor, 
mimovládne organizácie a cirkvi, centrum pre komunitný rozvoj

Náklady Neurčené

Zdroje 
financovania 

Dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania, rozpočet Mesta Nitra

Termín Od roku 2008 a dlhodobo priebežne

Úlohy a ) Vyhodnotenie vhodných lokalít a objektov na území mesta Nitra na získanie 
nových bytových jednotiek nadstavbou, vstavbou alebo prístavbou existujúceho 
bytového fondu.
b ) Prijatie rozpočtových opatrení.
c ) Tvorba projektových dokumentácií, finančných plánov, vrátane predkladania 
žiadostí o kofinancovanie zo štátnych finančných prostriedkov, územných 
a stavebných rozhodnutí.
d ) Využitie výhodných štátnych zdrojov financovania výstavby.

Indikátor Percento vstavbou, nadstavbou resp. prístavbou získaných bytových jednotiek 

Zdroj Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010

Spracoval Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita 2

Poznámka:   
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ZÁMER Č. 1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č. 5 Regenerácia sídiel a podpora sociálnej súdržnosti mesta prostredníctvom obnovy 

bytových susedstiev.

Cieľ opatrenia Zintenzívnenie pravidelnej údržby a cyklických opráv bytového fondu vo vlastníctve 
Mesta Nitra a jeho bezprostredného okolia, ktorá je chápaná ako komplexná obnova 
panelových sídlisk podľa regionálneho operačného programu.
Zároveň zachovanie sociálnej súdržnosti a sociálneho mixu obyvateľov, prevencia 
sociálnej segregácie, predchádzanie vzniku tzv. deprivovaných mestských oblastí 
charakteristických predovšetkým vysokou kriminalitou, nezamestnanosťou 
a sociálnou exklúziou. 

Garant Mesto Nitra, Službyt Nitra, s.r.o., 

Spolupráca štátna správa, samospráva, mimovládny sektor, súkromný sektor, Centrum 
komunitného rozvoja, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov

Náklady Neurčené

Zdroje 
financovania 

MVRR SR, ŠFRB, štrukturálne fondy

Termín 2008 a priebežne

Úlohy Vytváranie pozitívnych príkladov postupnej a komplexnej regenerácie zanedbaného 
panelového bytového  fondu vo vlastníctve Mesta Nitra, jeho okolia, rozvoj lokálnych 
zariadení pre výchovu, vzdelávanie, šport, nákup, zábavu a oddych v spolupráci so 
spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. Podpora kvalitnej a nadštandardnej výstavby 
nových bytových domov v okrskoch pôvodnej pôvodných panelových sídlisk. Pri 
tvorbe a realizácii projektov využívať výhody a skúsenosti verejno – súkromných 
partnerstiev (tzv. public private partnerships - PPP). Pilotný projekt revitalizácie 
sídlisk.

Indikátor Počet uzatvorených PPP partnerstiev. Počet pripravených projektov 

Zdroj Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, Koncepcia štátnej bytovej politiky 
do roku 2010 

Spracoval Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita 2

Poznámka:
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ZÁMER Č. 1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č. 6 Posilnenie siete domovov dôchodcov o mestské domovy dôchodcov. 

Cieľ opatrenia Minimalizácia poskytovania služieb v domovoch s opatrovateľskou službou a ich 
postupná transformácia na mestské domovy dôchodcov.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Správa zariadení sociálnych služieb, regionálna samospráva, 

Náklady Sk 80 000 000,–

Zdroje 
financovania 

štrukturálne fondy, rozpočet Mesta Nitra

Termín 2008

Úlohy Spolupráca s Nitrianskym samosprávnym krajom pri minimalizovaní služieb 
poskytovaných v domoch s opatrovateľskou službou. 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na predloženie zámeru na čerpanie zo 
štrukturálnych fondov.

Indikátor Počet umiestnených v mestských domovoch dôchodcov, počet novovytvorených 
pracovných miest.

Zdroj 1. komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra

Spracoval Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 2

Poznámka:   
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ZÁMER Č.1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č.7 Obnova bytového fondu. 

Cieľ opatrenia
Cieľom opatrenia je rozbeh a stabilizácia cyklickej údržby a opráv ako aj procesu 
obnovy bytového fondu predovšetkým v bytových domoch vo vlastníctve Mesta Nitra.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Službyt Nitra s r.o., OSBD Nitra, správcovia bytových domov, spoločenstvá 
vlastníkov bytov, resp. vlastníci bytových domov, štátna správa

Náklady Nevyčíslené

Zdroje 
financovania 

Podpora štátu pre investície na odstránenie systémových porúch, investície na 
dodatočné zateplenie s podporou  úverov zo ŠFRB, investície z bankových zdrojov, 
investície s fondov opráv a údržby bytových domov, vlastné zdroje mesta

Termín Roky 2007 – 2013

Úlohy a ) Prehodnotenie – aktualizácia  pasportizácie bytového fondu mesta v bytových 
domoch, stanovenie počtu bytov na obnovu a cyklickú údržbu.
b ) Stanovenie rozsahu obnovy bytových domov jednotlivých typov,  konštrukčných 
systémov a stavebných sústav vrátane aktualizácie výskytu systémových porúch 
a potreby zlepšenia tepelnej ochrany bytových domov.
c ) Vytvorenie programu bytovej obnovy mesta. 
d ) Vyčíslenie potreby finančných zdrojov na obnovu bytového fondu a určenie 
nákladov na vykonanie cyklickej údržby a opráv

Indikátor % obnovených bytových domov ročne, počet pripravovaných projektov obnovy 
bytového fondu

Zdroj Správa o stave a potrebe finančných zdrojov na obnovu bytového fondu v rokoch 
2007 – 2013 

Spracoval Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ, 
Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra 

Priorita 2

Poznámka:   



 PHSR – projektové formuláre B 1/8

ZÁMERČ. 1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č.8 Legalizovanie nájmu bytov v súkromnom sektore a zvýšenie objemu nájomného 

bytového fondu v meste mobilizáciou dočasne neobývaného bytového fondu.  

Cieľ opatrenia Ochrana nájomníkov a prenajímateľov pred prípadným problémami, ktoré im môžu 
vzniknúť v dôsledku nájomného vzťahu, ktorý nebol zabezpečený nájomnou 
zmluvou.
Znižovaním nelegálnych nájmov zvýšenie rozpočtových príjmov Mesta Nitra 
z poplatkov za ubytovanie, za odvoz a likvidáciu odpadov  ako aj z dani príjmov.

Garant Mesto Nitra, Službyt Nitra s. r.o., Mestská polícia Nitra

Spolupráca štátna správa (Daňový úrad, finančná polícia, prokuratúra), spoločenstvá vlastníkov 
bytov, súkromný sektor (vlastníci voľného bytového fondu, prípadne realitné 
kancelárie), Centrum komunitného rozvoja

Náklady Neodhadnuté

Zdroje 
financovania 

Neurčené, resp. z rozpočtových zdrojov mesta

Termín Dlhodobo priebežne

Úlohy a ) Oboznamovanie verejnosti o ich zákonných povinnostiach, ktoré im vyplývajú 
z nájmu bytu ako aj osvetové pôsobenie s cieľom stimulovať vlastníkov bytov 
k nájmu bytov, ktoré neobývajú.
b ) Partnerská spolupráca Mesta Nitra, spoločnosti Službyt Nitra s r.o., individuálnych 
vlastníkov bytov s orgánmi štátnej správy pri zisťovaní.

Indikátor Počet oznámení o možnom nelegálnom prenájme, počet zistení nelegálneho nájmu, 
počet podaných oznámení na daňové úrady, počet predpisov dodatočných poplatkov 
za odvoz a likvidáciu odpadu, počet stretnutí s vlastníkmi bytov formou domových 
schôdzí, seminárov a pod.

Zdroj Neidentifikovaný

Spracoval Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ, 
Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita  3

Poznámka: 
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ZÁMER Č.1 NAPLNENIE PÔSOBNOSTI MESTA V OBLASTI ROZVOJA BÝVANIA
Opatrenie č.9 Vytvorenie informačného systému bytového trhu mesta, poskytujúceho údaje 

potrebné pre analýzu a monitorovanie bytového fondu vo vlastníctve mesta, ako aj 
pre hodnotenie potrieb bývania obyvateľov mesta.

Cieľ opatrenia Sprehľadnenie informácií o bytovom trhu, vytvorenie verejne dostupnej informačnej 
bázy údajov o novej mestskej bytovej výstavbe.
Analýza na základe údajov získaných z informačného systému bytového trhu, ktorá 
je podkladom pre plánovanie a prognózy bytovej politiky mesta odvíjajúce sa od 
reálnych potrieb obyvateľstva.
Vytvoriť podmienky pre koordináciu účastníkov trhu bývania  v meste.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca štátna správa, regionálna samospráva, súkromný sektor (realitné kancelárie, 
developeri, finančné inštitúcie) neziskový sektor, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Službyt Nitra s. r.o., nezávislí odborníci, súkromný sektor, odborníci, Centrum 
komunitného rozvoja

Náklady Neurčené 

Zdroje 
financovania 

Mestský rozpočet, iné príspevky

Termín 2009 a priebežne

Úlohy a ) Analýza potenciálnych partnerov, analýza inštitucionálneho a finančného 
zabezpečenia projektu, oslovenie potenciálnych partnerov, náplň práce fóra. 
b ) Identifikácia  potenciálnych zdrojov informácií a partnerov. 
c ) Výzva zainteresovaným subjektom na participáciu na projekte. 
d ) Vytvorenie koordinačného inštitútu mesta „Fórum bývania“ ako poradného 
orgánu mesta pre politiku bývania a možný zárodok budúceho partnerstva verejného 
a súkromného sektora v oblasti bývania.

Indikátor Neurčený

Zdroj Koncepcia rozvoja bývania mesta, Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2010

Spracoval Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky MZ,
Ing. Zuzana Molnárová, MsÚ Nitra

Priorita 3

Poznámka:  
 



PHSR Nitra – projektový formulár SS 1/1

 ZÁMER č.1 POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY SENIOROM V MESTE 
NITRA V INTENCIÁCH ŠTANDARDOV PRE JEDNOTLIVÉ TYPY 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Opatrenie č. 
1

Skvalitniť a rozšíriť sociálne služby pre seniorov. 

Cieľ 
opatrenia

Cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby pre seniorov 
v meste Nitra pre čo najdlhšiu udržateľnosť psychickej, fyzickej 
a sociálnej kvality života. 

Garant Mesto Nitra
Spolupráca MsÚ Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, VÚC, Diecézna 

charita Nitra,  ADOS – opatrovateľská služba,   iné neštátne 
subjekty poskytujúce sociálne služby pre seniorov

Náklady Sk 20 – 25 000 000,- / ročne
Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta Nitry, VÚC, čiastočná participácia neštátnych 
subjektov, fondy, granty a transfery

Termín Od roku 2007 a priebežne 

Úlohy

a ) zvyšovať informovanosť seniorov a rodinných príslušníkov 
o poskytovaní sociálnych služieb
b ) skvalitniť, rozšíriť a dostatočne financovať sociálne služby pre 
seniorov,
c ) rozvinúť sociálne služby pre seniorov v hmotnej a sociálnej 
núdzi,
d ) uskutočňovať analýzu potrieb občanov v preddôchodkovom 
a dôchodkovom veku
e) v každej mestskej časti zriadiť centrum pre seniorov, klub 
dôchodcov a zabezpečiť tak dôstojný dôchodok pre seniorov v 
meste Nitra
f ) rekonštrukciou bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ulici 
vybudovať Mestský domov dôchodcov
g ) rozšíriť kapacitu lôžok v Zariadení opatrovateľskej služby

Indikátor Počet klientov poberajúcich sociálne služby,
počet seniorov navštevujúcich centrá pre seniorov, počet 
novovybudovaných centier pre seniorov, klubov dôchodcov

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra,
Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci

Spracoval PaedDr. Milena Beresecká, Diecézna Charita Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár SS 1/2

 ZÁMER č.1 POSKYTOVAŤ KVALITNÉ SLUŽBY SENIOROM V MESTE 
NITRA V INTENCIÁCH ŠTANDARDOV PRE JEDNOTLIVÉ TYPY 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Opatrenie 
č.2

Zvyšovať informovanosť seniorov a rodinných príslušníkov 
o sociálnych službách

Cieľ 
opatrenia

Podporovať a skvalitniť poradenské a informačné služby 
organizácií, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo. Rozšíriť 
poradenské služby pre seniorov.            

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, VÚC, ÚPSVaR, poskytovatelia opatrovateľskej služby ( 
Správa zariadení sociálnych služieb, ADOS - opatrovateľská 
služba, Diecézna charita Nitra - CHSR),  
 

Náklady Neurčené

Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta, fondy, granty a transfery,   

Termín Priebežne od roku 2007

Úlohy

a ) Komplexné sociálne poradenstvo pre seniorov a rodinných 
príslušníkov,  podpora rodinných príslušníkov , ktorí sa starajú 
o seniora v domácom prostredí a poskytovanie, príp. 
sprostredkovanie podporných služieb.
b ) Informatívne poradenstvo v komunitných centrách v každej 
mestskej štvrti o sociálnych službách.
c )  Informačné prepojenie komunitných pracovníkov so sociálnymi 
poradcami a poskytovateľmi sociálnych služieb. 

Indikátor - počet spokojných klientov – seniorov využívajúcich 
poradenstvo

Zdroj  1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra
 

Spracoval PaedDr. Milena Beresecká, Diecézna Charita Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 3



PHSR Nitra – projektový formulár SS 2/1

ZÁMER 
č.2

ROZVÍJAŤ A PODPOROVAŤ POSKYTOVANIE INOVATÍVNYCH 
SLUŽIEB A PROGRAMOV ZAMERANÝCH NA RIZIKOVÉ 
A OHROZENÉ SKUPINY DETÍ A MLÁDEŽE

Opatrenie 
č.1

Vybudovanie sociálno-preventívnych programov zameraných na 
zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. 

Cieľ 
opatrenia

Zriadenie  nízkoprahových  centier  s ponukou  sociálno-preventívnych 
programov s účasťou detí a mládeže na ich príprave a realizácii.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ, VÚC, ÚPSVaR, Centrum komunitného rozvoja, mimovládne 
neziskové organizácie  

Náklady Sk 3 000 000,-
Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, VÚC, fondy, dotácie

Termín V priebehu rokov 2008 - 2013 

Úlohy a ) v každej mestskej časti zriadiť nízkoprahové centrá na zmysluplné 
využívanie voľného času pre deti a mládež,
b ) zabezpečenie projektovej dokumentácie na ich vybudovanie,
c ) rozšíriť možnosti a nové podnety na zmysluplné trávenie voľného 
času detí a mládeže,
d ) podpora programov na činnosti mimoškolských aktivít v spolupráci 
mimovládnych aktivít,
e  )  podpora  projektov  zameraných  na  ochranu  proti  násiliu 
a formovanie právneho povedomia detí a mladých ľudí.

Indikátor Počet detí a mladých ľudí navštevujúcich nízkoprahové centrá, počet 
vybudovaných nízkoprahových centier

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra 

Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár SS 2/2

ZÁMER 
č.2

ROZVÍJAŤ A PODPOROVAŤ POSKYTOVANIE INOVATÍVNYCH 
SLUŽIEB A PROGRAMOV ZAMERANÝCH NA RIZIKOVÉ 
A OHROZENÉ SKUPINY DETÍ A MLÁDEŽE

Opatrenie 
č.2

Pomoc mladým rodičom, mladistvým tehotným dievčatám

Cieľ 
opatrenia

Vytvorením zariadení materských centier v každej mestskej časti so 
službou   poskytujúcou   špecializované  sociálne  poradenstvo 
v spolupráci  so  zdravotníckymi  zariadeniami  zabezpečiť  včasné 
podchytenie  možných  ohrozených  mladých  rodín  z dôvodu 
nepriaznivých  rodinných  pomerov  ako  aj  sídliskovej  anonymity  a 
izolácie mladých matiek na materských dovolenkách.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ, Správa zariadení sociálnych služieb, Materské centrá, Centrum 
komunitného rozvoja, ÚPSVaR, SPU v Nitre, UKF v Nitre

Náklady Sk 1 700 000,

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, ÚPSVaR, dotácie a fondy

Termín 2009
Úlohy a ) Zriadiť materské centrá vo viacerých mestských štvrtiach 

a vytvorenie pracovného miesta pre sociálneho pracovníka
b  )  Zabezpečiť  prepojenosť  zdravotníckych  zariadení,  ÚPSVaR 
a materských centier
c  )  Pracovníkmi  materských  centier  a ÚPSVaR  zvýšiť  právne 
povedomie mladých ľudí zakladajúcich si rodinu rozšírením systému 
informovanosti, sociálneho  a psychologického  poradenstva
d ) Nepretržitou terénnou preventívnou prácou odhaľovať a znižovať 
počet rizikových rodín s týranými deťmi a matkami
e ) Vytvoriť nové možnosti na stretávanie sa rodín

Indikátor - počet matiek navštevujúcich materské centrum
- počet zriadených materských centier
- počet prijatých sociálnych pracovníkov
- počet včas odhalených týraných matiek a detí

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra 

Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 2



PHSR Nitra – projektový formulár SS 3/1

ZÁMER 
č.3

ROZVÍJAŤ A POSKYTOVAŤ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE OBČANOV 
POŽADUJÚCICH SOCIÁLNOPRÁVNU OCHRANU

Opatrenie 
č.1

Vybudovanie zariadení zabezpečujúcich komplexnú starostlivosť 
o deti a mládež, u ktorých je ohrozený psychický, fyzický a sociálny 
vývin. 

Cieľ 
opatrenia

Zriadenie  krízového  strediska,  príp.  iných  zariadení,  ktoré 
komplexným  prístupom  riešia  opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany 
a sociálnej kurately.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ, VÚC, ÚPSVaR, mimovládne neziskové organizácie  

Náklady Sk 5 000 000,-
Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, fondy, dotácie, príspevky

Termín V priebehu rokov 2008 - 2013 

Úlohy a ) vytypovať vhodnú lokalitu a zabezpečiť projektovú dokumentáciu,
b )  zriadiť  krízové stredisko,  príp.  iné zariadenie (  napr.  zariadenie 
pestúnskej starostlivosti, stanica opatrovateľskej služby pre deti, atď.),
c ) zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre deti a mládež, u ktorých je 
ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin,
d  )  zabezpečenie  a  organizovanie  výchovných  a sociálnych 
programov pre deti, ktorým bolo uložené opatrenie

Indikátor Počet lôžok v krízovom stredisku, počet vybudovaných zariadení, 
percento úspešnosti nariadených opatrení v zmysle zákona 
o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele

Zdroj Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele, 
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne nitrianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2004 – 2010,

Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár SS 4/1

ZÁMER 
č.4 

VYTVORIŤ KONCEPČNÚ PODPORU ROZVOJA 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE NITRA

Opatrenie č. 
1

Podporovať dobrovoľníctvo a svojpomoc.

Cieľ 
opatrenia

Pripraviť záujemcov - dobrovoľníkov na poskytovanie žiadanej služby 
zo  strany  klientov  a to  zaistenie  informovanosti  občanov  mesta 
a zabezpečenie  sociálno-právneho  poradenstva  vo  vytvorených 
komunitných  centrách  pod  odborným  dohľadom  komunitných 
sociálnych  pracovníkov  a na  poskytovanie  služieb  predovšetkým  v 
domácnostiach.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, Fak. soc. vied a zdrav. 
UKF v Nitre, zdravotnícke zariadenia v meste Nitra, mimovládne 
organizácie 

Náklady Sk 1 500 000,-
 

Zdroje 
financovania

rozpočet mesta Nitry, fondy, granty a transfery

Termín Do konca roku 2008
Úlohy a ) Zriadiť komunitné centrum v každej mestskej štvrti

b ) Vytvoriť pracovné miesto pre komunitného sociálneho pracovníka 
v každom komunitnom centre
c  )  Zabezpečovať  vzdelávacie  programy  pre  dobrovoľníkov  so 
zameraním  na  nácvik  komunikačných  zručností  a  na  poskytovanie 
služieb v domácom prostredí klienta
d ) Formovať skupiny dobrovoľníkov v každom komunitnom centre
e) Zabezpečiť respitnú starostlivosť o dobrovoľníkov a rodinných 
príslušníkov všetkých cieľových skupín komunitnými sociálnymi 
pracovníkmi.

Indikátor - počet dobrovoľníkov poskytujúcich sociálne služby
- počet klientov využívajúcich služby komunitného centra 

počet vybudovaných komunitných centier
Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra

Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 3



PHSR Nitra – projektový formulár SS 5/1

ZÁMER 
č.5

PRORODINNE ORIENTOVANÉ PROGRAMY PODPORUJÚCE 
ZOSÚLADENIE PRACOVNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 
A STAROSTLIVOSŤ O RODINU

Opatrenie 
č.1

Vybudovať Centrum pre rodinu s prorodinne orientovanými 
programami 

Cieľ 
opatrenia

Podpora  fungovania  rodiny  a prevencia  krízových  situácií  v rodine, 
predchádzanie rozvodom

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, VÚC, ÚPSVaR, 
MPSVaR, mimovládne neziskové organizácie  

Náklady Sk 500 000,-
Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, VÚC, fondy, dotácie, príspevky

Termín Od roku 2008 

Úlohy a  )  vybudovať  priestorové  podmienky  pre  realizáciu  prorodinne 
orientovaných programov
b ) zriadiť poradenské centrum pre prácu s rodinou
c  )  rozvinúť  aktivity  občianskych  združení  zameraných  na  pomoc 
rodine
d  )  zabezpečovať  programy  podporujúce  sanáciu  rodinného 
prostredia  s cieľom  navrátiť  dieťa   s  nariadenou  ústavnou 
starostlivosťou do biologickej rodiny
e ) vyhľadávať náhradné rodiny a uskutočňovať pre ne programy

Indikátor Počet sanovaných rodín, počet detí umiestnených v náhradnej 
rodinnej starostlivosti, počet účastníkov programov

Zdroj Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele, Zákon č. 36/2005 o rodine, Zákon č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti

Spracoval PhDr. Anna Kasanová, PhD., Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Janka Moravčíková, Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár SS 6/1

ZÁMER 
č.6

PODPOROVAŤ INTEGRÁCIU MLADÝCH DOSPELÝCH DO 
SPOLOČNOSTI PO UKONČENÍ ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI

Opatrenie 
č.1

Zriadiť Dom na polceste pre mladých dospelých 

Cieľ 
opatrenia

Zabezpečiť  dočasné  bývanie  a  sociálnu  pomoc  pre  mladých 
dospelých po skončení ústavnej starostlivosti

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, VÚC, ÚPSVaR, 
MPSVaR, Spoločnosť priateľov detí detských domovov, mimovládne 
neziskové organizácie  

Náklady  Nevyčíslené ( podľa projektovej dokumentácie) 

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, VÚC, fondy, dotácie, príspevky

Termín Do roku 2009 

Úlohy a ) vytypovať vhodnú lokalitu a zabezpečiť projektovú dokumentáciu
b ) zriadiť Dom na polceste
c ) personálne a technicky zabezpečiť prevádzku
d  )  zabezpečiť  aktivity  počas  pobytu  klientov  smerujúce 
k samostatnému životu
e  )  pomáhať  mladým  dospelým  pri  hľadaní  zamestnania 
a alternatívneho bývania

Indikátor Počet ubytovaných mladých dospelých, počet mladých dospelých 
úspešne integrovaných do spoločnosti. 

Zdroj Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele, Zákon č. 36/2005 o rodine, Zákon č. 5/2004 o službách 
zamestnanosti

Spracoval PhDr. Anna Kasanová, PhD., Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Janka Moravčíková, Správa zariadení sociálnych služieb,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra - projektový formulár SS 7/1

ZÁMER č. 
7

NAPOMÔCŤ K ZLEPŠENIU KVALITY ŽIVOTA SOCIÁLNE 
VYLÚČENÝCH JEDNOTLIVCOV, SKUPÍN A KOMUNÍT  V MESTE 
NITRA 

Opatrenie č. 
1

Integrovanie a podpora dlhodobo sociálne vylúčených komunít, skupín 
a jednotlivcov, s ohľadom na ich potreby, prostredníctvom skvalitnenia 
a rozvoja systému sociálnych služieb. 

Cieľ 
opatrenia
č. 

Cieľom je zriadenie nízkoprahovej nocľahárne a denného azylového 
centra určený na riešenie situácie bezdomovcov na území mesta Nitra, 
v ktorom sa budú zabezpečovať základné životné potreby (strava, 
ošatenie, nocľah, osobná hygiena, prvotná zdravotná pomoc)

Garant Mesto Nitra
Spolupráca MsÚ, cirkevné organizácie, dobrovoľníci, študenti UKF odboru sociálna 

práca

Náklady Sk 300 000,-/ročne na prevádzku SOH

Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta, fondy, granty, štátne zdroje

Termín Od roku 2007
Úlohy a ) Zriadiť nízkoprahové centrum a denné azylové centrum pre 

bezdomovcov
b ) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu.
c ) Dôsledné uplatňovanie inštitútu bezdomovca na území mesta.
d ) Poskytovať základné životné potreby, sociálne poradenstvo, 
resocializačné aktivity.
e ) Skvalitňovanie a rozširovanie služieb pre bezdomovcov ( napr. 
zriadením strediska osobnej hygieny - SOH)

Indikátor - počet bezdomovcov využívajúcich služby denného azylového centra
- počet bezdomovcov využívajúcich služby nízkoprahového centra

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra, 
Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Spracoval Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár   SS 7/2

ZÁMER 
č.7

NAPOMÔCŤ K ZLEPŠENIU KVALITY ŽIVOTA SOCIÁLNE 
VYLÚČENÝCH JEDNOTLIVCOV, SKUPÍN A KOMUNÍT  V MESTE 
NITRA

Opatrenie č. 
2

Eliminácia predsudkov a bariér voči vylúčeným jednotlivcom, 
skupinám a komunitám.

Cieľ 
opatrenia
č. 

Eliminovať predsudky a bariéry voči vylúčeným jednotlivcom, 
skupinám a komunitám prostredníctvom realizácie programov 
a projektov, zameraných na informovanie verejnosti o problematike 
týchto skupín  a senzibilizáciu majoritnej časti obyvateľstva voči týmto 
skupinám.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, VÚC, Centrum komunitného rozvoja, mimovládne 
a cirkevné organizácie, UKF v Nitre

Náklady Neurčené

Zdroje 
financovania

Mestský rozpočet, verejné a štátne zdroje, fondy, granty

Termín Od roku 2007 a priebežne

Úlohy a ) Podporovať programy a projekty zamerané na elimináciu 
predsudkov a búranie bariér
b ) Vytvoriť podmienky pre pravidelné informovanie verejnosti 
o problematike vylúčených skupín obyvateľstva

Indikátor Percento úspešnosti programov zameraných na elimináciu 
predsudkov

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra

Spracoval Mgr. Jana  Andreasová, Centrum komunitného rozvoja,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 3



PHSR Nitra – projektový formulár   SS 7/3

ZÁMER 
č.7

NAPOMÔCŤ K ZLEPŠENIU KVALITY ŽIVOTA SOCIÁLNE 
VYLÚČENÝCH JEDNOTLIVCOV, SKUPÍN A KOMUNÍT  V MESTE 
NITRA 

Opatrenie 
č.3 

Podporovať dlhodobo sociálne vylúčené komunity, skupiny 
a jednotlivcov, s ohľadom na ich potreby, prostredníctvom skvalitnenia 
a rozvoja systému sociálnych služieb. 

Cieľ 
opatrenia
č. 

Cieľom je zriadiť nízkoprahovú nocľaháreň a denné azylové centrum, 
určených na riešenie situácie bezdomovcov na území mesta Nitra, 
v ktorých sa budú zabezpečovať základné životné potreby (strava, 
ošatenie, nocľah, osobná hygiena, prvotná zdravotná pomoc) 
a výstavbu nového Útulku pre bezdomovcov

Garant Mesto Nitra
Spolupráca MsÚ Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, cirkevné organizácie, 

dobrovoľníci, študenti UKF odboru sociálna práca

Náklady Sk 300 000,-/ročne na prevádzku SOH
Nevyčíslené (podľa projektovej dokumentácie)

Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta, fondy, granty, štátne zdroje

Termín Od roku 2007
Úlohy a ) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu, 

b ) Zriadiť nízkoprahové centrum, denné azylové centrum pre 
bezdomovcov a vybudovať nový Útulok pre bezdomovcov pre 
nevyhovujúci technický a prevádzkový stav,
c ) Dôsledné uplatňovanie inštitútu bezdomovca na území mesta.
d ) Poskytovať základné životné potreby, sociálne poradenstvo, 
resocializačné aktivity.
e ) Skvalitňovanie a rozširovanie služieb pre bezdomovcov ( napr. 
zriadením strediska osobnej hygieny - SOH)

Indikátor - počet bezdomovcov využívajúcich služby denného azylového centra
- počet bezdomovcov využívajúcich služby nízkoprahového centra
- počet bezdomovcov ubytovaných v Útulku pre bezdomovcov

Zdroj 2. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra, 
Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Spracoval PhDr. Anna Kasanová, PhD., Správa zariadfení sociálnych služieb,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár SS 8/1

ZÁMER č. 
8

INTEGROVAŤ A PODPOROVAŤ  DLHODOBO SOCIÁLNE 
VYLÚČENÉ KOMUNITY, SKUPINY A JEDNOTLIVCOV S OHĽADOM 
NA ICH PODMIENKY A POTREBY PROSTREDNÍCTVOM 
SKVALITNENIA A ROZVOJA SYSTÉMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V MESTE NITRA

Opatrenie č. 
1 

Predchádzať vzniku a prehlbovaniu krízových situácií prostredníctvom 
zvýšenia sociálno-právneho povedomia vylúčených jednotlivcov, skupín 
a komunít.

Cieľ 
opatrenia

Rozšíriť informovanosť cieľovej komunity a poradenské služby 
predovšetkým v oblasti trhu práce, bytovej politiky a sociálnych dávok
     

Garant Mesto Nitra

Spolupráca ÚPSVaR, jednotlivé útvary MsÚ v Nitre, Správa zariadení sociálnych 
služieb, UKF v Nitre, zástupcovia médií, mimovládne organizácie

Náklady Sk 500 000,-
 

Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, fondy, dotácie

Termín v priebehu roku 2007 - 2013

Úlohy a  )  Zriadiť  pracovné  miesta  sociálnych  terénnych  pracovníkov  pre 
cieľové  komunity.  Terénnymi  pracovníkmi  sa  usilovať  o zlepšenie 
sociálnych kompetencií  sociálne vylúčených ľudí  v cieľovej  komunite, 
aby sa zvýšila ich schopnosť zúčastňovať sa na aktivitách bežných pre 
ostatných občanov a zabránilo sa ich sociálnemu vylúčeniu.
b ) Finančne podporovať mimovládne organizácie, ktoré chcú pracovať 
s ohrozenými klientmi priamo v teréne. 
c  )  Sociálno-právne  povedomie  a  osvetu   prostredníctvom  médií 

vykonávať výhradne za prítomnosti občanov akceptovaných cieľovými 
komunitami, to znamená získať tých občanov cieľových komunít, ktorí 
sa dokázali začleniť medzi majoritné obyvateľstvo, či už sami, alebo 
za pomoci z vonku.

Indikátor - počet uspokojených klientov, s ktorými pracovali terénni pracovníci
- počet vytvorených pracovných miest pre terénnych pracovníkov
- počet ohrozených jednotlivcov a skupín zúčastnených na projektoch

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra 
Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,

Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 2
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ZÁMER č.8
INTEGROVAŤ A PODPOROVAŤ DLHODOBO SOCIÁLNE VYLÚČENÉ 
KOMUNITY, SKUPINY A JEDNOTLIVCOV S OHĽADOM NA ICH 
PODMIENKY A POTREBY PROSTREDNÍCTVOM SKVALITNENIA 
A ROZVOJA SYSTÉMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE NITRA

Opatrenie č. 
2

Zlepšiť  životnú situáciu  sociálne  vylúčených  jednotlivcov,  skupín  a komunít 
prostredníctvom ich integrácie na trhu práce.

Cieľ 
opatrenia

Zabezpečiť opatrenia na vytvorenie pracovných miest a podporu 
zamestnanosti pre ľudí z ohrozených a marginalizovaných skupín.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, VÚC, ÚPSVaR, Správa zariadení sociálnych služieb, Centrum 
komunitného rozvoja
 

Náklady Nevyčíslené

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, VÚC, štrukturálne fondy, granty a transfery

Termín do konca roku 2008 a priebežne
Úlohy a ) Oddelenie komunálnych činností  a životného prostredia plánovať ročne 

minimálne 200 pracovných miest v rámci aktivačnej činnosti, a tým čiastočne 
zmierniť problém neefektívneho riešenie dlhodobej nezamestnanosti. 
b ) V priestoroch zrušeného školského zariadenia na Nedbalovej ulici zriadiť 
v súčinnosti  s ÚPSVaR  v Nitre  a Centrom  komunitného  rozvoja  Agentúru 
podporovaného  zamestnania  a  chránenú  dielňu  pre  skupiny  dlhodobo 
nezamestnaných  osôb  s nízkou  kvalifikáciou,  alebo  osoby  ťažko 
vzdelávateľné.
c )  podporovať mladých nezamestnaných a matky po materskej  dovolenke 
a ich uplatnenie na trhu práce
d ) podporovať ľudí vo veku nad 50 rokov veku a dlhodobo nezamestnaných 
a ich uplatnenie na trhu práce, ako aj pomôcť udržať si zamestnanie
e  )  podporovať  nezamestnaných  k rekvalifikačným  kurzom  a vytváranie 
podmienok na ich absolvovanie  
f ) vytvárať pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnaných

Indikátor - počet zamestnaných  mladých nezamestnaných 
- počet zamestnaných matiek po materskej dovolenke
- počet zamestnaných dlhodobo nezamestnaných
- počet zamestnaných ľudí vo veku nad 50 rokov veku
- počet ohrozených jednotlivcov a skupín zúčastnených na projektoch

Zdroj Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v  meste Nitra
Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,

Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra
Priorita 2
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ZÁMER Č.9 VYTVÁRANIE PODMIENOK A MOŽNOSTÍ PRE AKTÍVNE 
VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE

Opatrenie č. 
1

Budovanie nízkoprahových centier, športových areálov tzv. „ cool 
mestských športov“ a nizkoprahových služieb.

Cieľ 
opatrenia

Cieľom je aktivizácia detí a mládeže pre aktivity a činnosti, ktoré 
potláčajú výskyt situácií spojených s ponukou a užívaním drog, 
alkoholu a tabaku. Zároveň umožnia realizáciu svojprávnych 
prirodzených väzieb a hierarchií vytváraných mestskou mládežou, 
pokiaľ tieto nepodporujú závislosti.

Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Štátna správa, samospráva, MVO, akademický sektor, športové kluby, 

občania, Krajská pedagogická poradňa, Centrá voľného času, 
Mestská polícia

Náklady Cca SK 3 000 000,
Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta, transfery, granty a fondy, súkromný transfer

Termín 2009
Úlohy a ) analýza situácie s návrhom na organizačné,stavebné a finančné  

     zabezpečenie niektorých vybraných aktivít ( nízkoprahové centrá, 
     skateboard, inline, street jump, disco a pod. )
b ) zabezpečiť projektovú dokumentáciu na zriadenie nízkoprahových 
centier v každej mestskej časti
c ) zabezpečiť realizáciu programov a projektov špecifickej primárnej 
prevencie závislostí pre deti a mládež, ako aj ostatné vekové skupiny 
obyvateľstva

Indikátor - počet účastníkov navštevujúcich nízkoprahové centrá
- počet návštevníkov „cool mestských športov“
- počet vybudovaných nízkoprahových centier

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra
Spracoval Miroslava Páleníková, STORM pri UKF, 

Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové 
otázky MZ,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1

Poznámka:   budovanie nízkoprahových centier, kontaktných služieb, atraktívnych 
a dostupných lokalít na športové vyžitie a iné prirodzene riadené zábavné aktivity na 
vyplnenie voľného času sú pomerne účinným nástrojom prevencie závislostí. 
Spracované: 25.5.2007
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ZÁMER Č. 
10

POSILNENIE EFEKTÍVNEJ SEKUNDÁRNEJ A TERCIÁRNEJ 
PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ V MESTE  

Opatrenie č. 
1

Zriadenie „ K – centra“ pre aktívnych užívateľov drog.  

Cieľ 
opatrenia

Zaistenie programov sekundárnej prevencie závislostí a vytvoriť pre 
závislých klientov sieť sociálnych služieb.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Štátna správa, samospráva, Mestská polícia, akademický sektor, 
MVO, experti a ďalší, Slovenský červený kríž

Náklady Nevyčíslené ( podľa projektovej dokumentácie)

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta, fondy, granty a transfery

Termín V roku 2008 

Úlohy a ) vytypovanie umiestnenia centra vo vhodnej lokalite a zabezpečiť 
projektovú dokumentáciu
b ) zriadenie „K – centra“ ako kontaktného centra pre aktívnych 
užívateľov drog
c ) poskytovanie sociálneho, zdravotného a psychologického 
poradenstva
d ) rozšírenie ponuky služieb pre závislé osoby vybudovaním 
„injekčnej miestnosti“ pre bezpečné užívanie drog
e ) zavedenie systému práce so závislými klientmi
f ) zabezpečovať programy harm reduction pre aktívnych užívateľov
g ) vytvoriť Klub užívateľov ( ponúknuť užívateľom skupinovú terapiu 
a podporovať ich odhodlanie k abstinencii )
h ) realizácia programov a projektov sekundárnej prevencie

Indikátor - počet klientov využívajúcich služby kontaktného centra
- počet klientov odhodlaných k abstinencii

Zdroj Neurčený

Spracoval Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra,
PhDr. Dana Slováčiková, MsÚ Nitra

Priorita 1

Poznámka:  Mesto veľkosti Nitry s daným výskytom závislých na drogách, alkohole 
a tabaku už potrebuje ucelený program sekundárnej prevencie, vytvorením vhodných 
priestorov, aby neohrozovali zdravie ostatných spoluobčanov.
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ZÁMER Č. 
10

POSILNENIE EFEKTÍVNEJ SEKUNDÁRNEJ A TERCIÁRNEJ 
PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ V MESTE  

Opatrenie č. 
2

Vybudovanie resocializačného strediska pre abstinujúcich klientov. 

Cieľ 
opatrenia

Cieľom je vybudovanie zariadenia pre klientov odhodlaných 
k abstinencii a ktorí sa chcú začleniť späť do spoločnosti. Klient by 
mal smerovať k postupnému osamostatňovaniu a spoliehaniu sa na 
samého seba. 

Garant Mesto Nitra

Spolupráca Štátna správa, samospráva, Správa zariadení sociálnych služieb, 
Mestská polícia, akademický sektor, MVO, experti a ďalší

Náklady Sk 10 000 000,-

Zdroje 
financovania 

Rozpočet mesta, fondy, granty a transfery

Termín V priebehu rokov 2008 - 2010

Úlohy a ) zabezpečenie projektovej dokumentácie a vytypovanie vhodnej 
lokality 
b ) vybudovanie resocializačného strediska  
c )  vytvorenie uceleného programu terciárnej prevencie
d ) zabezpečiť workshopy pre abstinujúcich klientov zameraných na 
podporu zamestnanosti, aktívneho využívania voľného času, 
e ) skupinová terapia

Indikátor - počet abstinujúcich klientov v resocializačnom stredisku

Zdroj Neurčený

Spracoval Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra,
PhDr. Dana Slováčiková, MsÚ Nitra

Priorita 1 

Poznámka:
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ZÁMER č. 
11

PODPOROVAŤ  INTEGRÁCIU  A ROZVÍJAŤ  ŽIVOTNÉ  PODMIENKY 
OBČANOV  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  VO  VŠETKÝCH 
OBLASTIACH ŽIVOTA.

Opatrenie 
č.1

Zabezpečiť realizáciu foriem sociálnej pomoci pre občanov so zdravotným 
postihnutím v rozsahu adekvátnom ich potrebám.

Cieľ 
opatrenia

Podpora  a integrácia  do  spoločnosti  ťažko  zdravotne  postihnutých  detí, 
mládeže  a dospelých  s dôrazom  na  zdravotne  postihnuté  deti,  deti  so 
špeciálno-pedagogickými  potrebami,  občanov  s mentálnym,  telesným, 
zrakovým a sluchovým postihnutím.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca ÚPSVaR, občianske združenia pôsobiace v meste Nitra, zdravotnícke 

zariadenia  
Náklady 1 mil.  Sk/rok na zabezpečenie služieb a pokryť  náklady na rekonštrukciu 

objektu na Nedbalovej ulici cca 24 mil. Sk 
Zdroje 
financovania

Z rozpočtu mesta Nitry na služby a 5% na projektovú dokumentáciu, zbytok 
zo štrukturálnych fondov a prípadných štátnych dotácií  

Termín počnúc rokom 2007
Úlohy a )  Využitím objektu  zrušenej  základnej  školy  na  Nedbalovej  ulici  zriadiť 

Sociálne integračné centrum s cieľom rozšíriť sieť poskytovaných sociálnych 
služieb a poradenstvo pre občanov ŤZP.
b ) V priestoroch zriadiť denný stacionár pre mentálne postihnutú mládež, 
v ktorom  sa  bude  zabezpečovať  všestranný  harmonický  rozvoj  ťažko 
zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých.

c ) Pomôcť osobám s mentálnym postihnutím a imobilným občanom pri ich 
sebarealizácii a integrácii do spoločnosti.
d ) Poskytovať poradenskú a psychologickú starostlivosť rodičom, rodinám 
postihnutých  a  inštitúciám  v procese  integrácie  postihnutých  ľudí  do 
spoločnosti.
e  )  Vytvoriť  potrebný  počet  chránených  pracovísk  a chránených  dielní 
a takto podporiť uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce.
f  )  Podporovať  programy a projekty  zamerané  na  elimináciu  predsudkov 
a búranie bariér.

Indikátor - počet klientov navštevujúcich Sociálne integračné centrum
- počet klientov denného stacionára 

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra 

Spracoval Ing. Štefan Bórik, MsÚ Nitra,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ NItra

Priorita 1
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ZÁMER č. 11
PODPOROVAŤ  INTEGRÁCIU  A ROZVÍJAŤ  ŽIVOTNÉ  PODMIENKY 
OBČANOV  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  VO  VŠETKÝCH 
OBLASTIACH ŽIVOTA.

Opatrenie č. 2 Podpora uplatnenia zdravotne postihnutých na trhu práce.

Cieľ 
opatrenia

Zvyšovanie  kvality  pracovnej  adaptácie  a asimilácie  v pracovnom procese 
zdravotne  postihnutých.  Vytváranie  voľných  vhodných  pracovných 
príležitostí  pre  zdravotne  postihnutých  a podpora  existencie  chránených 
dielní a chránených pracovísk.

Garant Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Nitra  
Krajské rehabilitačné centrum Nitra- Slovenský zväz sluchovo postihnutých 
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v Nitre
Mesto Nitra

Spolupráca Mesto Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, Nitriansky samosprávny 
kraj,  Ministerstvo  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  SR,  mimovládne 
organizácie

Náklady 1,320.000 Sk/rok 
Zdroje 
financovania

Garanti realizácie opatrenia, Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo školstva SR, nadácie, zahraničné zdroje, zdroje EÚ

Termín Počnúc rokom 2007
Úlohy a ) Aktívne vyhľadávanie pracovných miest pre zdravotne postihnutých.

b ) Podporované zamestnávanie a pracovná asistencia.
c ) Podpora chránených dielní. 
d ) Aktívne pôsobenie na samostatných a potenciálnych zamestnávateľov.

Indikátor - Počet zamestnaných ľudí zdravotne postihnutých na trhu práce.
- Počet vytvorených nových a udržateľných chránených pracovných miest 

pre zdravotne postihnutých.
- Počet dlhodobo nezamestnaných zdravotne postihnutých zaradených do 

pracovného procesu.
Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra;

Zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce;
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov ;

Spracoval PhDr. Anna Šmehilová, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1
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ZÁMER č. 11
PODPOROVAŤ  INTEGRÁCIU  A ROZVÍJAŤ  ŽIVOTNÉ PODMIENKY  OBČANOV 
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM VO VŠETKÝCH OBLASTIACH ŽIVOTA.

Opatrenie č. 3 Podpora integrovanej výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých.
Cieľ opatrenia Integrovaná  výchova  a  vzdelávanie  detí  so  zdravotným  postihnutím.  Hlavným 

cieľom  programu  je  pracovať  so  zdravotne  postihnutými  deťmi  a  mládežou, 
realizovať  edukačné  aktivity  zamerané  na  školské  a  mimoškolské  vzdelávanie, 
voľný čas a osobnostný rozvoj zdravotne postihnutých detí a mládeže.  

Garant  Mesto Nitra, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
SOCIA o.z

Spolupráca Mesto Nitra, Krajský školský úrad v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Ministerstvo 
školstva SR, mimovládne organizácie

Náklady 1,550.000 Sk/rok
Zdroje 
financovania

Garanti realizácie opatrenia, Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, nadácie, zahraničné 
zdroje, zdroje EÚ

Termín Počnúc rokom 2007
Úlohy a ) Integrácia predškolskej prípravy detí s ťažkým zdravotným postihnutím. 

b ) Detské integračné centrum EFFETA

Indikátor - Počet detí ŤZP integrovaných do predškolskej prípravy
- Počet detí navštevujúcich detské integračné centrum 

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra,
Zákon  č.  29/1984  Zb.  o sústave  základných  a stredných  škôl  (školský  zákon) 
v znení neskorších predpisov;
Vyhláška MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov;
Vyhláška  MŠ  SR  č.  212/1991  Zb.  o špeciálnych  školách  v znení  neskorších 
predpisov.
Zákon  NR  SR  č.  279/1993  Z.z.  o školských  zariadeniach  v znení  neskorších 
predpisov;
Vyhláška  MŠ  SR  č.  41/1996  Zb.  o odbornej  a pedagogickej  spôsobilosti 
pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 14/1998 Z.z.;
Vyhláška  MŠ  SR  č.  43/1996  Zb.  o podrobnostiach  o výchovnom  poradenstve 
a poradenských zariadeniach v znení zákona č. 222/1996 Z.z.;
Zákon NR SR č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov;
Zákon  552/2003  Z.z.  o výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v znení  neskorších 
predpisov;
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov;

Spracoval PhDr. Anna Šmehilová, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1
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ZÁMER č. 
11 

PODPOROVAŤ  INTEGRÁCIU  A ROZVÍJAŤ  ŽIVOTNÉ  PODMIENKY 
OBČANOV  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  VO  VŠETKÝCH 
OBLASTIACH ŽIVOTA.

Opatrenie č. 
4

Podporovať vzdelávacie programy pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Cieľ 
opatrenia

Celoživotné  vzdelávanie  zdravotne  postihnutých  a ďalšie  vzdelávanie 
poskytovateľov sociálnych služieb. 

Garant Mesto Nitra, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
SOCIA o.z

Spolupráca Mesto Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb, Krajský školský úrad 
v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Ministerstvo školstva SR, mimovládne 
organizácie

Náklady 90.000 Sk/rok
Zdroje 
financovania

Garanti  realizácie  opatrenia,  Mesto  Nitra,  Nitriansky  samosprávny  kraj, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, 
nadácie, zahraničné zdroje, zdroje EÚ

Termín Počnúc rokom 2007
Úlohy a ) Vzdelávanie  a zvyšovanie kvalifikácie poskytovateľov sociálnych služieb.

b ) Realizácia kurzov posunkovej reči pre profesionálnych pracovníkov 
zaoberajúcich sa klientmi s poruchami komunikácie.
c ) Podporovať vzdelávanie poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom 
zvýšiť úroveň profesionality.
d ) Podporovať vzdelávanie ťažko zdravotne postihnutých a ich účasť na 
ďalšom vzdelávaní.

Indikátor - Počet účastníkov vzdelávania z radov odborníkov,
-   Počet účastníkov vzdelávania.

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra;
Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov;
Vyhláška  MŠ  SR  č.  41/1996  Zb.  o odbornej  a pedagogickej  spôsobilosti 
pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 14/1998 Z.z.;
Zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov;

Spracoval PhDr. Anna Šmehilová, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, 
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 2
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ZÁMER č. 11
PODPOROVAŤ  INTEGRÁCIU  A ROZVÍJAŤ  ŽIVOTNÉ  PODMIENKY 
OBČANOV  SO  ZDRAVOTNÝM  POSTIHNUTÍM  VO  VŠETKÝCH 
OBLASTIACH ŽIVOTA.

Opatrenie č. 5 Zabezpečiť skvalitnenie a realizáciu foriem sociálnej pomoci pre občanov so 
zdravotným postihnutím na požadovanej úrovni

Cieľ 
opatrenia

Zabezpečiť realizáciu foriem sociálnej pomoci pre občanov so zdravotným 
postihnutím  na  požadovanej  úrovni  a vytvoriť  priestor  pre  pozitívnu 
realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien.

Garant Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v Nitre
Mesto Nitra 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Nitra  
Krajské rehabilitačné centrum Nitra- Slovenský zväz sluchovo postihnutých 

Spolupráca Mesto  Nitra,  Nitriansky  samosprávny  kraj,  Ministerstvo  práce,  sociálnych 
vecí a rodiny SR, mimovládne organizácie

Náklady 11,380.000 Sk/rok 
Zdroje 
financovania

Garanti realizácie opatrenia, Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo školstva SR, nadácie, zahraničné zdroje, zdroje EÚ

Termín Počnúc rokom 2007
Úlohy a ) Sociálne poradenstvo a prevencia

b ) Opatrovateľská služba: sprevádzanie, predčítavateľská a tlmočnícka 
služba
c ) Integračné voľnočasové aktivity 
d ) Prepravná služba
e ) Osobná asistencia
f ) Domov sociálnych služieb denný SOCIA
g ) Respitná starostlivosť

Indikátor - Počet klientov využívajúcich sociálnu pomoc.
- Počet klientov prepravnej služby, opatrovateľskej služby.
- Počet klientov Domova sociálnych služieb SOCIA

Zdroj 1. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v meste Nitra;
Zákon č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce;
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov ;

Spracoval PhDr. Anna Šmehilová, EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského,
Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra

Priorita 1



PHSR Nitra – projektový formulár  ŠaPM 1/1

 ZÁMER č.1 VYTVÁRAŤ  PODMIENKY  PRE  SKVALITNENIE  VÝCHOVNO-
VZDELÁVACIEHO  PROCESU  V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENIACH

Opatrenie  č. 
1

Vypracovať Koncepciu základných škôl a školských zariadení do roku 
2012

Cieľ 
opatrenia

Analyzovať  súčasný  stav,  perspektívu  jednotlivých  škôl  a školských 
zariadení na základe demografického vývoja

Garant Mesto Nitra – útvar školského úradu
Spolupráca  - 
Náklady  - 
Zdroje 
financovania

 - 

Termín 2008
Úlohy 1. Zosumarizovanie  podkladov  na  analýzu  súčasného  stavu 

a perspektívu
2. Predloženie koncepcie

Indikátor Schválenie koncepcie
Zdroj M. Sládečková
Spracoval M. Sládečková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

1
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 1/2

 ZÁMER č.1 VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE SKVALITNENIE VÝCHOVNO-
VZDELÁVACIEHO  PROCESU  V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENIACH

Opatrenie 
č.2

Zlepšovať úroveň a kvalitu v kľúčových vzdelávacích predmetoch v ZŠ 
a v školských zariadeniach

Cieľ 
opatrenia

Zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov a PC gramotnosti 

Garant Mesto  Nitra  –  útvar  školského  úradu,  riaditelia  škôl  a školských 
zariadení

Spolupráca Metodické centrá, ŠPÚ  
Náklady 1 mil. Sk  ročne
Zdroje 
financovania

rozpočet Mesta Nitry
EÚ  

Termín 2007-2013
Úlohy 1 Zmapovať každoročne personálne a materiálno-technické podmienky 

vyučovania cudzích jazykov v školách  - kvalifikovanosť pedagógov, 
jazykové triedy, špeciálne jazykové učebne.
2.  zmapovať  každoročne  personálne  a materiálno-technické 
zabezpečenie  vyučovania  informatiky  na  ZŠ  –  kvalifikovanosť 
učiteľov, stav funkčnej výpočtovej techniky,  využívanie počítačových 
aplikácií vo vyučovaní jednotlivých predmetov
3.  skvalitniť  každoročne  materiálno-  technické  vybavenie  škôl  na 
vyučovanie týchto predmetov
4. zabezpečiť odborne zdatných pedag. pracovníkov
 

Indikátor Spracovanie  údajov  za  všetky  školy,  zverejnenie  údajov,  záujem 
o vzdelávanie na jednotlivých školách

Zdroj M. Rácová
Spracoval M. Rácová, M. Sládečková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy -2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 1/3

ZÁMER č.1 VYTVÁRAŤ PODMIENKY PRE SKVALITNENIE VÝCHOVNO-
VZDELÁVACIEHO  PROCESU  V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENIACH

Opatrenie  č. 
3

Vytvárať podmienky v školách a školských zariadeniach pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia - projekt

Cieľ 
opatrenia

Znížiť počet záškolákov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Garant Mesto  Nitra  –  útvar  školského  úradu,  školy  s vysokým  počtom 
záškolákov

Spolupráca Občianske  združenia,  neziskové  organizácie  zaoberajúce  sa 
problematikou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Náklady 3 mil. Sk
Zdroje 
financovania

Zdroje EU

Termín 2008-2011
Úlohy 1. Výzva zodpovedajúca myšlienke projektu

2. Oslovenie všetkých zainteresovaných subjektov na účasť pri 
tvorbe projektu

3. Zostavenie pracovného tímu
4. Príprava metodických postupov
5. Spracovanie projektu
6. V prípade úspešnosti projektu – realizácia projektu

 
Indikátor Zvýšenie  záujmu o vzdelávanie  u žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia
Zdroj M. Sládečková
Spracoval M. Sládečková, M. Rácová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

1
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 2/1

 ZÁMER č.2 ZVYŠOVAŤ KVALITU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO 
PROCESU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 
PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKOV

Opatrenie č. 1 Vytvoriť  podmienky  pre  kvalitné  ďalšie  vzdelávanie  učiteľov  – 
prepojiť tento typ vzdelávania s rozvojom školy

Cieľ opatrenia Zabezpečiť dostupnosť vzdelávania pre všetkých učiteľov
Garant Mesto Nitra , 
Spolupráca  VÚC  Nitra,  MŠ  SR,  Metodické  centrá,  UKF  Nitra  zlepšenie 

podmienok pre vyučovací  proces, podmienok školského stravovania 
a života detí v škole

Náklady 8 mil. Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, Rozpočet VÚC

Termín 2009
Úlohy

1. Požiadať v spolupráci s VÚC  MŠ SR o zaradenie do siete škôl 
a školských  zariadení  „Vzdelávacie  centrum  pre  ďalšie 
vzdelávanie učiteľov“

2. skvalitňovať  manažment  škôl  prostredníctvom  vzdelávacích 
aktivít

3. Zapájať školy do písania náročných projektov
a) monitorovanie  stavu  vyškolených  učiteľov  na 

spracovanie a predkladanie projektov
b) zabezpečiť  zo  strany  mesta  pomoc  pri  preškolení 

minimálne 1. pracovníka z každej školy

Indikátor Zlepšiť profesijnú perspektívu učiteľov, kvalitu vých. vzdel. procesu
Zdroj M. Sládečková
Spracoval M. Sládečková, M. Rácová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 

1
Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 
1

Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár  ŠaPM 3/1

 ZÁMER č.3 ZLEPŠIŤ  TECHNICKÝ STAV BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
ZMODERNIZOVAŤ VNÚTORNÉ VYBAVENIE

Opatrenie 
č.1

Rekonštrukcia  a modernizácia  vnútorného  vybavenia  budov  škôl 
a školských zariadení

Cieľ 
opatrenia

Zlepšiť  podmienky  pre  vyučovací  proces,  podmienky  pre  školské 
stravovanie
Znížiť energetickú náročnosť budov škôl

Garant Mesto Nitra – útvar výstavby a rozvoja, útvar školského úradu
Spolupráca VÚC Nitra, MŠ SR, riaditelia ZŠ a školských zariadení
Náklady 25 mil. Sk ročne
Zdroje 
financovania

Fondy EÚ
Mesto Nitra

Termín 2008-20013
Úlohy 1. Spracovať  aktuálny  prehľad  o stave  budov  škôl  a školských 

zariadení
2. Zadať  vypracovanie  odborného  posudku  v prípade  narušenej 

statiky školy alebo školského zariadenia
3. Riešiť zistené havarijné stavy
4. Vypracovať  plán  rekonštrukcie  budov  škôl  a školských 

zariadení, využiť spracované projekty – ZŠ Tulipánová
5. Spracovať projekty – fondy EÚ,
6. Vypracovať plán postupnej modernizácie vnútorného vybavenia 

budov škôl a školských zariadení
Indikátor Výška získaných finančných prostriedkov z EÚ

Spokojnosť rodičov a žiakov
Zdroj M. Rácová
Spracoval M. Sládečková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

1
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 4/1

 ZÁMER č.4 Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi

Opatrenie 
č.1

Realizovať  princíp  odhalenia  a včasnej  prevencie  –  spolupráca 
odborníkov

Cieľ 
opatrenia

Realizovať preventívne výchovné programy v spolupráci  so školským 
psychológom

Garant Mesto Nitra – útvar školského úradu, riaditelia ZŠ, CVČ domino 
Spolupráca PPP v Nitre, mestská polícia
Náklady 1 mil. Sk ročne
Zdroje 
financovania MŠ SR, Mesto Nitra
Termín 2008-2011,  priebežne
Úlohy Zabezpečiť,  aby  v každej  mestskej  časti  na školách  pracoval  školský 

psychológ
Zabezpečiť spoluprácu školský psychológ – PPP- preventista, Mestská 
polícia - preventista

Indikátor Skvalitnenie výchovnej činnosti na školách
Zdroj M. Sládečková
Spracoval M. Sládečková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 5/1

ZÁMER č.5 REALIZOVAŤ  V ŠKOLÁCH  NA  ÚZEMÍ  MESTA  NITRA 
VÝCHOVU K „PROFESII A POVOLANIU“

Opatrenie 
č.1

Vytvoriť podmienky pre systematickú prácu pri výbere povolania

Cieľ 
opatrenia

Orientovať žiakov na v súčasnom období nie atraktívne profesie, ktoré 
chýbajú na trhu práce

Garant Mesto Nitra – útvar školského úradu
Spolupráca Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny,  riaditelia  škôl,  výchovný 

poradcovia
Náklady -
Zdroje 
financovania -
Termín 2008- dlhodobo
Úlohy Nadviazať  spoluprácu  s ÚPSVaR  –  mesačne  informovať  útvar 

školského úradu, alebo priamo školy o voľných miestach na trhu práce
Informácie dostať do povedomia žiakov
Skvalitniť prácu pedagógov v tejto oblasti . 

Indikátor Znížiť počet žiakov bez uplatnenia na pracovnom trhu
Zdroj M. Rácová
Spracoval M. Rácová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2
Poznámka:



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 6/1

ZÁMER č. 6 Vytvárať podmienky na využívanie voľného času a realizáciu 
vzdelávacích, športových, kultúrnych a ďalších aktivít, ktoré 
napomáhajú k rozvoju osobnosti mladého človeka

Opatrenie 
č.1 Rozvoj mimovyučovacích a voľno - časových aktivít detí a mládeže

Cieľ opatrenia Vytvárať také podmienky pre deti a mládež, aby mohli rozvíjať svoje 
záujmy, nadanie a talent

Garant Mesto Nitra, riaditelia ZŠ, CVČ

Spolupráca Všetky organizácie, ktoré sa venujú tejto činnosti ( občianske združenia, 
neziskové organizácie)

Náklady 2 mil. Sk

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, verejné a štátne zdroje, štrukturálne fondy

Termín 2008 – 2013

Úlohy

1.  Zlepšovať materiálno – technické a finančné podmienky pre voľno - 
časové a mimo vyučovacie aktivity detí a mládeže prostredníctvom 
projektu Otvorená škola

2.  Vytvoriť každoročne komplexnú databázu ponúkaných aktivít zo ZŠ, 
CVČ Domino, ZUŠ J. Rosinského

3.  Zverejniť databázu na stránke MsÚ na začiatku školského roka

4.  Zabezpečiť prostredníctvom CVČ Domino vzájomnú spoluprácu 
a informovať všetky subjekty, ktoré sa venujú voľno – časovým 
aktivitám mládeže. Pravidelne pripravovať pracovný seminár pre tieto 
subjekty s cieľom koordinácie a vzájomného dialógu

Indikátor Percento využitia vzdelávacích poukazov

Návštevnosť ponúkaných aktivít

Zdroj M. Rácová, M. Sládečková

Spracoval M. Sládečková

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy – 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb –2



PHSR Nitra – projektový formulár ŠaPM 6/2

ZÁMER č. 6 Vytvárať podmienky na využívanie voľného času a realizáciu 
vzdelávacích, športových, kultúrnych a ďalších aktivít, ktoré 
napomáhajú k rozvoju osobnosti mladého človeka

Opatrenie 
č.2 Rozšíriť rozsah činnosti mestského mládežníckeho parlamentu

Cieľ opatrenia Zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívnu  participáciu na verejnom živote 
mesta

Garant Mesto Nitra, CVČ Domino

Spolupráca Základné , stredné a vysoké školy v meste Nitra

Náklady 75 000,- Sk ročne

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra

Termín 2008 - 2009 - 2009

Úlohy

1. Spolupráca s primátorom, MZ , výbormi mestských častí 
a občianskymi združeniami

2. Riešenie problémov mladých ľudí v meste Nitra

3. Zaktivizovanie mládeže a účasť na verejnom živote mesta

4. Zmena myslenia vzťahu mladých ľudí k svojmu mestu

5. Naučiť mladých ľudí, ako zabezpečiť svoje potreby vlastným konaním 
a zodpovednosťou

Indikátor Počet akcií uskutočnených mestským mládežníckym parlamentom

Zdroj M. Sládečková, V. Mankovecká

Spracoval M. Sládečková

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy – 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 1



PHSR – projektové formuláre K 1/1

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY

Opatrenie 
č.1

Vypracovať  koncepciu  dlhodobého  rozvoja  kultúry  v Nitre  –  projekt 
EHMK

Cieľ 
opatrenia

Definovanie situácie, potrieb, cieľov a nárokov v oblasti kultúry 

Garant Prednosta MsÚ, vedúci oddelenia kultúry a športu 
Spolupráca Nitriansky samosprávny kraj, UKF, experti, tretí sektor  
Náklady 2 mil.
Zdroje 
financovania

rozpočet Mesta Nitry
EÚ  

Termín 2007
Úlohy Zostavenie pracovného tímu

Príprava metodiky
Spracovanie dokumentu 
Zverejnenie  dokumentu  ako  východiska  pre  ďalšie  rozhodovanie 
v oblasti kultúry

Indikátor záujem subjektov operujúcich v oblasti kultúry
Zdroj D Kárová
Spracoval D.Kárová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy -2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 1/2

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ  OPTIMÁLNE  PODMIENKY  PRE  REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ  KULTÚRY 

Opatrenie
č. 2

Zlepšiť stav budov – domov kultúry ich využívania v záujme vytvorenia 
kvalitnej  kultúrnej  ponuky,  dobudovať šatne a sociálne zariadenia  pre 
účinkujúcich pri Divadle A. Bagara 

Cieľ 
opatrenia

Údržba, modernizácia a doplnenie siete kultúrnych zariadení s cieľom 
poskytovať  verejnosti  kvalitné  kultúrne  vyžitie  dôstojné  zázemie  pre 
realizáciu záujmov a oddych 

Garant Mesto Nitra / odd. architektúry, správy majetku,  investičné, kultúry/ 
Spolupráca podnikateľská sféra
Náklady 4 000 000
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry
EÚ

Termín 2008-2009
Úlohy Analýza doterajšej správy a starostlivosti o mestský majetok na základe 

zmlúv o prenájme 
Spracovanie projektov obnovy
Získanie finančných zdrojov
Realizácia
Prevádzka

Indikátor Návštevnosť, rozmanitosť kultúrnej ponuky
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry
Spracoval D. Kárová, Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 1/3

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ  OPTIMÁLNE  PODMIENKY  PRE  REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 

Opatrenie 
č.3

Vybudovať viacúčelový objekt v Mestskom parku na Sihoti /v priestore 
bývalého verejného osvetlenia/ 

Cieľ 
opatrenia

Údržba, modernizácia a doplnenie siete kultúrnych zariadení s cieľom 
poskytovať  verejnosti  kvalitné  kultúrne  vyžitie  a vytvoriť  dôstojné 
zázemie pre realizáciu záujmov a oddych 

Garant Mesto  Nitra  /  odd.  architektúry,  investičné,  životného  prostredia, 
kultúry/ 

Spolupráca podnikateľská sféra
Náklady 1,5 mil.
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry
EÚ

Termín 2008-2011,  priebežne
Úlohy Spracovanie  projektu  /šatne,  sociálne  zariadenia,  kaviareň,  pódium-

amfiteáter/
Získanie finančných zdrojov
Realizácia
Prevádzka

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 1 /4

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ  OPTIMÁLNE  PODMIENKY  PRE  REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 

Opatrenie
č.4

Spolufinancovanie  kultúrnych  aktivít  organizácií  iných  zriaďovateľov 
a ochrany kultúrneho dedičstva

Cieľ 
opatrenia

Eliminovanie  striktného  rozdelenia  kompetencií   vo  vzťahu  ku 
kultúrnym inštitúciám na území mesta, k ich financovaniu a majetku

Garant Prednosta MsÚ, odd. kultúry a športu
Spolupráca Rôzne kultúrne inštitúcie
Náklady 12 mil. ročne 
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry

Termín každoročne
Úlohy Zabezpečenie  schválenia  finančných  prostriedkov  v rozpočte  Mesta 

Nitry 
Stanovenie priorít
Posúdenie predložených projektov
Poskytnutie finančných prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci
Vyúčtovanie  

Indikátor Návštevnosť, spokojnosť návštevníkov, zlepšenie kvality služieb
Zdroj I.Gontko
Spracoval D. Kárová, I.Gontko
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 1/5

 ZÁMERč.1 VYTVORIŤ  OPTIMÁLNE  PODMIENKY  PRE  REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 

Opatrenie 
č. 5

Spolufinancovať  aktivity  v oblasti  záujmovo-umeleckej  činnosti, 
podporovať  a využívať  potenciál  mimovládnych  organizácií 
a nezávislých aktivít

Cieľ 
opatrenia

vzájomnou  spoluprácou  znásobiť  efekt  pôsobenia  jednotlivých 
subjektov  v oblasti  kultúry  a skvalitňovať  kultúrnu  ponuku  , 
spolupodieľať  sa  na  protidrogovej  prevencie  a motivovať  hlavne 
mladých ľudí  k zmysluplnému tráveniu voľného času

Garant Prednosta MsÚ, odd. kultúry a športu
Spolupráca kultúrne  inštitúcie,  rôzne  záujmovo  –umelecké  skupiny,  mimovládne 

organizácie 
Náklady 2 mil.
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry

Termín každoročne
Úlohy zabezpečenie  schválenia  finančných  prostriedkov  v rozpočte  Mesta 

Nitry
stanovenie priorít
posúdenie požiadaviek a potrieb jednotlivých subjektov 
poskytnutie finančných prostriedkov na základe zmluvy 
vyúčtovanie  

Indikátor počet ľudí venujúcich sa rôznym formám záujmovo-umeleckej činnosti, 
počet partnerov zo sféry mimovládnych organizácií,
počet drogovo závislých 

Zdroj D. Bojdová
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 1/6

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ  OPTIMÁLNE  PODMIENKY  PRE  REALIZÁCIU 
SÚČASNEJ KULTÚRY 

Opatrenie 
č.6

Využiť potenciál podnikateľského prostredia na podporu kultúry

Cieľ 
opatrenia

skvalitňovať  kultúrnu  ponuku  prostredníctvom  zvýšenia  záujmu 
podnikateľskej sféry o kultúru

Garant Prednosta  MsÚ,  odd.  kultúry  a športu,  kancelária  primátora,  odd. 
komunálnych činností

Spolupráca podnikateľské subjekty 
Náklady 20 tis.
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry

Termín každoročne
Úlohy Vhodná forma  oslovenia  podnikateľskej  sféry – informačný materiál, 

stretnutia, väčšia miera spolupráce
Motivácia – odpustenie poplatkov za verejné priestranstvá ap.
Získanie sponzorov , príp. spoluusporiadateľov z radov podnikateľov  
Realizácia

Indikátor výška  získaných  prostriedkov,  záujem  podnikateľov,  skvalitnenie 
kultúrnej ponuky

Zdroj D.Kárová
Spracoval D.Kárová, D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca  z lokálnych  potrieb 

-2
Poznámka:

PHSR – projektové formuláre K 1/7

 ZÁMER č.1 VYTVORIŤ OPTIMÁLNE PODMIENKY PRE REALIZÁCIU SÚČASNEJ 
KULTÚRY

Opatrenie č. 7 Zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry
Cieľ 
opatrenia

Identifikovať požiadavky na nové formy, druhy a žánre kultúry a podporovať 
ich realizáciu

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Umelecké skupiny, mladí umelci
Náklady Podľa potreby 
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, grantové programy

Termín 2008
Úlohy Vypracovanie projektu.

Zriedenie priestorov v centre, ktoré by slúžili  ako stredisko modernej kultúry 
a súčasného umenia.
Podpora a prezentácia mladých začínajúcich umelcov.

Indikátor Nové umelecké žánre, záujem mladých o kultúru
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita



PHSR – projektové formuláre K 2/1

ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie č.1 Vybudovať  muzeálny  komplex  a archeoskanzen  v areáli  kasární  na 
Martinskom vrchu

Cieľ 
opatrenia

Prispieť  k zachovaniu  kultúrneho  dedičstva,  sprístupniť  verejnosti  jedno 
z kľúčových veľkomoravských hradísk, podporiť rozvoj cestovného ruchu

Garant Mesto Nitra /odd. architektúry, kultúry, investičné/
Spolupráca AÚ  SAV,  Nitriansky  samosprávny  kraj,  Ponitrianske  múzeum,  OZ, 

podnikateľské subjekty
Náklady 40 mil.
Zdroje 
financovania

Zdroje EU, grantové programy, rozpočet Mesta Nitry, NSK,

Termín 2008-2013
Úlohy 1. Majetkové vysporiadanie – prevod do majetku mesta

2. Rozpracovanie predloženého zámeru -  projekt : 
- netradičné prezentovanie archeologických, historických, 

architektonických, etnografických a prírodných artefaktov 
v blízkosti centra mesta

- umiestnenie odborných pracovísk múzea, expozícií a výstav
- depozitáre pre zbierky múzea a AÚ SAV
- reštaurátorské laboratórium – názorná ukážka 

konzervátorských a reštaurátorských prác
- odkryté archeologické nálezisko- praktické pracovisko pre 

študentov archeológie, histórie, muzeológie, experimentálna 
archeológia

- rekonštrukcie bývania i spoločenských a sakrálnych stavieb od 
najstarších čias a sústredenie archeologických, historických 
i umelecko-historických  poznatkov v názornej podobe na 
jednom mieste s využitím inscenovaných ukážok dobových 
technológií i životných zvyklostí

- súčasť komplexu – športové možnosti/tenis, minigolf, 
kúpalisko/, stravovacie i nákupné zariadenia

- spojenie tradičných i menej tradičných múzejných aktivít 
s komerčnými tak, aby sa vhodne prelínali a násilne 
neoddeľovali

- koncipovať multifunkčný areál tak, aby bol schopný 
poskytovať návštevníkom celodenný program a stal sa 
miestom rodinných i skupinových návštev

3. Zakomponovanie zámeru do územného plánu
4. Predloženie projektu – zdroje EÚ
5. Stanovenie jednotlivých etáp – postupná realizácia
6. Vybudovanie multifunkčného areálu , prevádzka 

Indikátor Návštevnosť
Spokojnosť verejnosti a odborných inštitúcií

Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry
Spracoval Mgr. A. Števko, PhDr. Matej Ruttkay, Mgr. D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb -3 
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/2

 ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ, OBNOVOVAŤ A PREZENTOVAŤ KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie č. 2 Spolupracovať pri obnove  Nitrianskeho hradu
Cieľ opatrenia Zachovať a prezentovať  vzácne historické hodnoty Nitrianskeho 

hradu a jeho význam v dejinách Slovenska, zvýšiť atraktivitu mesta
Garant Mesto Nitra , Biskupstvo Nitra 
Spolupráca Archeologický ústav SAV, Biskupstvo Nitra 
Náklady 7 mil. Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, Biskupstva
EÚ

Termín 2008-9
Úlohy Realizovanie  dohody  o partnerstve  medzi  Mestom  Nitra 

a Biskupstvom Nitra
Spolupráca pri rozpracovaní reštaurátorských zámerov
Zabezpečenie finančného krytia 
Realizácia

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry, Biskupstvo , AÚ SAV
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 

2
Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 
3

Poznámka:
                                                                   



PHSR – projektové formuláre K 2/3

 ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.3

Prezentácia historickej cesty na ulici Na vŕšku

Cieľ 
opatrenia

Zvýšiť atraktivitu Dolného mesta prinavrátením jeho historického rázu. 
Prepojením ulice s pešou zónou sprístupniť  historickú dláždenú cestu 
spolu  s  prezentovaným  nálezom  mestskej  studne  domácej  verejnosti 
a turistom. Inštalovať informačnú tabuľu.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Krajský pamiatkový úrad v Nitre
Náklady 200 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry
EÚ

Termín 2008
Úlohy Vypracovanie  návrhu  na  riešenie  dopravnej  situácie  v súvislosti 

s odklonom dopravy na ulici Na vŕšku
Vypracovanie návrhu na prezentáciu
Zabezpečenie finančného krytia
Realizácia

Indikátor Spokojnosť laickej a odbornej verejnosti
Zdroj Krajský pamiatkový úrad v Nitre
Spracoval Ľ.Bistáková, 
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/4

 ZÁMERč.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.4

Vyznačiť  pôdorys  významného  archeologického  nálezu  –  farského 
kostola  sv.  Jakuba  –  v dlažbe  Svätoplukovho  námestia  v kombinácii 
s informačnou tabuľou

Cieľ 
opatrenia

Zvýšiť  atraktivitu  mesta  z pohľadu  turistov  a  prezentovať  významný 
archeologické  nález  farského  kostola  sv.  Jakuba  na  Svätoplukovom 
námestí  

Garant Mesto Nitra / investičné odd., odd. kultúry a športu/
Spolupráca Archeologický ústav SAV
Náklady 5 mil.
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, 
Zdroje EÚ

Termín 2008-10
Úlohy Rozpracovanie zámeru AÚ SAV do podoby realizačného projektu

Zabezpečenie finančných zdrojov 
Doplňujúci archeologický výskum
Realizácia

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry, AÚ SAV
Spracoval PhDr. M. Ruttkay, D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca  z platnej  legislatívy – 

2
Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 
3

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/5

ZÁMER č. 2 ZACHOVÁVAŤ, OBNOVOVAŤ A PREZENTOVAŤ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Opatrenie č. 5 Podporiť všestranný rozvoj mestských častí ako satelitov pohody, oddychu 
a duchovnej obnovy

Cieľ opatrenia Zachovať, obnoviť, dobudovať mestskú časť Dražovce na zvýšenie atraktivity 
Mesta Nitry v oblasti  vidieckeho turizmu, folklóru a ľudových tradícií, 
náboženských obradov v súlade s prírodnými danosťami územia 

Garant Mesto Nitra, občianske a záujmové združenia v MČ Dražovce

Spolupráca VÚC Nitra, kultúrne inštitúcie v meste, ZŠ, podnikatelia

Náklady v Sk 500 mil.Sk

Zdroje 
financovania

Mesto Nitra, verejné a štátne zdroje, štrukturálne fondy

Termín 2007 – 2013 

Úlohy Oblasť vidiecky  turizmus

• Rozvíjať činnosti súvisiace s agroturizmom , využiť areál bývalého PD

• Napojiť MČ Dražovce na Nitriansku kráľovskú vinnú cestu

• Vybudovať cyklotrasy s napojením na už existujúce  od Sihote smerom na 
Dobrotku ku kostolu, popri železnici , vodného toku Nitra s možnosťou 
napojenia od Liečebného ústavu k románskemu  kostolu

• Zachovať tradície súvisiace s pestovaním vinnej révy

• Vytvoriť podmienky na vybudovanie  penziónov ako ubytovanie na 
vidieku

Oblasť folklóru a ľudových tradícií

• Podporiť existujúce skupiny na zachovanie tradičných zvykov na vidieku 
počas roka

• Organizovať folklórne festivaly s tradíciami spod Zobora

• Zrekonštruovať objekt kultúrneho domu na podporu kultúrneho života 
a dobudovať v jeho areáli amfiteáter

Oblasť náboženských obradov

• Podporovať náboženské obrady a cyrilometod. tradície v kostole sv. 
Michala

• Zapojiť do náboženských obradov  záujemcov zo širokej verejnosti 

Ostatné

• Dobudovať pre širokú verejnosť športoviská

• Vybudovať pre Nitru a región tzv. Európske vzdelávacie centrum ako 
polyfunkčný objekt za účelom vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, 
relaxu ...

• Spolupracovať s partnerskými mestami ( hlavne oblasti s problematikou 
pestovania vinnej révy )



Indikátor • počet návštevníkov

• počet ubytovacích kapacít

• dĺžka cyklotrás

Zdroj Občianske združenie Tradície

Spracoval RNDr. Rýchla

Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb -1 



PHSR – projektové formuláre K 2/6

ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.6

Realizovať  náznakovú  rekonštrukciu  preskúmaných  architektúr 
a komplexnú  rekonštrukciu  jednej  obytnej  jednotky  Kamaldulského 
kláštora 

Cieľ 
opatrenia

Zvýšiť  atraktivitu  mesta  z pohľadu  turistov  a prezentovať  významné 
archeologické nálezy v lokalite Liečebný ústav – Zoborský kláštor 

Garant Mesto Nitra / odd. architektúry, investičné odd., odd. kultúry
Spolupráca Archeologický ústav SAV
Náklady 5 mil.
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry
Zdroje EÚ

Termín 2009-10
Úlohy Rozpracovanie zámeru AÚ SAV do podoby realizačného projektu

Zabezpečenie finančných zdrojov – EÚ
Realizácia
Sprístupnenie 

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry, AÚ SAV
Spracoval PhDr. M. Ruttkay, D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/7

 ZÁMER  č. 
2

ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.7

Revízia  pamiatkového  fondu  mesta,  spracovanie  Zásad  pamiatkovej 
starostlivosti pre mestskú pamiatkovú rezerváciu a mestskú pamiatkovú 
zónu  v  meste  v súlade  s aktuálnym  stavom  pamiatkového  fondu, 
schválenie  dokončených  Zásad  pamiatkovej  starostlivosti  na  území 
mesta ako všeobecne záväzné nariadenie.

Cieľ 
opatrenia

Aktualizovať  pamiatkový  fond  na  území  mesta,  vyradiť  z evidencie 
objekty,  ktoré stratili  pamiatkovú hodnotu a doplniť  objekty,  ktoré  sa 
stali nositeľmi pamiatkových hodnôt. Zosúladiť obsah vypracovávaných 
Zásad  pamiatkovej  starostlivosti  pre  mestskú  pamiatkovú  rezerváciu 
a mestskú pamiatkovú zónu v meste so zisteným stavom pamiatkového 
fondu v meste. Zabrániť beztrestnému ničeniu pamiatkových hodnôt na 
objektoch  v mestskej  pamiatkovej  rezervácii  a mestskej  pamiatkovej 
zóne.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Náklady 250 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry
EÚ

Termín 2007-2008
Úlohy Zabezpečenie finančného krytia 

Realizovanie pamiatkového výskumu 
Aktualizovanie zoznamu evidovaných pamiatok na území mesta
Dokončenie zásad pamiatkovej starostlivosti pre mestskú pamiatkovú 
rezerváciu a mestskú pamiatkovú zónu

Schválenie  zásad  mestským  zastupiteľstvom  ako  všeobecne  záväzné 
nariadenie

Indikátor Vypracovaná  výskumná  dokumentácia  z pamiatkového  výskumu, 
vypracovaný  zoznam  evidovaných  pamiatok  na  území  mesta, 
dokončené Zásady pamiatkovej starostlivosti pre MPR a MPZ v Nitre, 
schválenie  Zásad  ako  všeobecne  záväzného  nariadenia  na  zasadnutí 
mestského zastupiteľstva mesta

Zdroj Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2
Poznámka:
V súčasnosti  sa  vypracovávajú   Zásady  pamiatkovej  starostlivosti  pre  pre  mestskú 
pamiatkovú rezerváciu (ďalej MPR) a mestskú pamiatkovú zónu (ďalej MPZ) v Nitre. Tieto 
zásady sa spracovávajú bez predchádzajúceho výskumu, len na základe vonkajšej obhliadky 
objektov.  Po  konzultácii  s kolegami  z pamiatkového  úradu  je  zrejmé,  že  niektoré 
architektonické objekty by po uskutočnení revízie pamiatkového fondu mesta boli na základe 
zhodnotenia  pamiatkových  hodnôt  týchto  objektov,  vyradené  z Ústredného  zoznamu 
pamiatkového fondu (ide cca o 30 – 40 %) a iné objekty by boli do zoznamu zaradené (napr. 
vežiaky z 20. rokov 20. storočia na Štúrovej ulici, budova pivovaru a iné).Súčasná evidencia 



pamiatkového fondu je neaktuálna, keďže obsahuje objekty, ktoré už nespĺňajú podmienky 
na  zaradenie  do  fondu  (absentujú  pamiatkové  hodnoty)  a neobsahuje  objekty,  ktoré  by 
podmienky na zaradenie spĺňali (architektúra z 1. 1/3 20. storočia). Ak by mesto požiadalo o 
revíziu  pamiatkového  fondu,  realizoval  by sa  interiérový výskum objektov,  z ktorého by 
vyplynulo, ktoré objekty je treba zo zoznamu vyradiť a ktoré do zoznamu zahrnúť. Taktiež 
by  bolo  pozastavené  súčasné  spracovávanie  Zásad  pamiatkovej  starostlivosti  pre  MPR 
a MPZ a po revízii  by sa v ich vypracovávaní  mohlo pokračovať s už aktuálnymi  údajmi 
z realizovaného výskumu. Po vypracovaní Zásad pamiatkovej starostlivosti pre MPR a MPZ 
by tieto mohli byť navrhnuté na schválenie ako Všeobecne záväzné nariadenie mesta, čo by 
znamenalo,  že  by  existoval  právny nástroj  na  zamedzenie  nežiaducich  zásahov  v oblasti 
pamiatkovej starostlivosti a zabezpečenie väčšej ochrany pamiatkového fondu mesta.



PHSR – projektové formuláre K 2/8

 ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.8

Dobudovať pamätník Proglas pod Nitrianskym hradom

Cieľ 
opatrenia

 dobudovaním  pamätníka  a prekladom  staroslovienskeho  textu 
v hlaholike  do  slovenčiny  priblížiť  obyvateľom  význam  a odkaz 
Konštantína Filozofa 

Garant Mesto Nitra / odd. architektúry, investičné odd., odd. kultúry
Spolupráca akad. mal. M.Žilík, autor
Náklady 1,4 mil.
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry
Zdroje EÚ

Termín 2007
Úlohy Rozpracovanie zámeru do podoby realizačného projektu

Zabezpečenie finančných zdrojov – EÚ
Realizácia
Sprístupnenie 

Indikátor Návštevnosť
Zdroj M.Žilík
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

2



PHSR – projektové formuláre K 2/9

 ZÁMER č.2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.9

Vydať multimediálne CD/DVD o kultúrnom dedičstve Nitry 

Cieľ 
opatrenia

Zvýšiť  atraktivitu  mesta  z pohľadu  turistov  a poskytnúť  im  kvalitný 
propagačný  a dokumentačný  materiál,  v príťažlivej  multimediálnej 
forme sprístupniť poznatky o dávnej minulosti Nitry

Garant Mesto Nitra
Spolupráca AÚ SAV
Náklady 500 tis.
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry
EÚ

Termín 2007
Úlohy Spracovanie projektu

Zabezpečenie finančného krytia
Realizácia, distribúcia

Indikátor Počet predaných a inak distribuovaných kusov
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry, AÚ SAV
Spracoval PhDr. M. Ruttkay, D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/10

ZÁMER č. 2 ZACHOVÁVAŤ, OBNOVOVAŤ A PREZENTOVAŤ KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie 
č.10

Zriadiť  mestské  kultúrne stredisko ako rozpočtovú organizáciu Mesta 
Nitry,  realizovať  kultúrne  podujatia  medzinárodného,  regionálneho 
i miestneho  významu  na  báze  vzájomnej  spolupráce  subjektov 
pôsobiacich v oblasti kultúry

Cieľ 
opatrenia

Systematicky  pristupovať  k  podpore  kultúrnych  aktivít,  poskytovať 
verejnosti kvalitné kultúrne vyžitie

Garant Prednosta MsÚ, odd. kultúry a športu
Spolupráca Rôzne kultúrne inštitúcie
Náklady 20 mil.,  priebežne
Zdroje 
financovania

Rozpočet  Mesta Nitry

Termín 2007
Úlohy Legislatívne pripraviť zriadenie mestského kultúrneho strediska

 V koncepcii MKS zabezpečiť kontinuitu prípravy tradičných podujatí 
a aktivít
Zriadiť MKS 
Vytvoriť  podmienky  pre  spoluprácu  rôznych  subjektov  pôsobiacich 
v oblasti kultúry

Indikátor Návštevnosť, záujem organizácií, škôl, subjektov tretieho sektora
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta Nitry
Spracoval D. Bojdová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 

3
Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 2/11

ZÁMER č. 2 ZACHOVÁVAŤ,  OBNOVOVAŤ  A PREZENTOVAŤ  KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie č. 11 Rozšíriť možnosti propagácie kultúrnych produktov a služieb 
Cieľ opatrenia Zvýšiť  informovanosť,  pripútať  pozornosť  všetkých  vrstiev  obyvateľov  ku 

kultúre, pestovať vzťah k duchovným a materiálnym hodnotám
Garant MsÚ, odbor kultúry a športu, NISYS
Spolupráca kultúrne inštitúcie, školy, iné inštitúcie a podniky 
Náklady 1 000 000
Zdroje 
financovania

MsÚ, fondy, podnikateľská sféra, politické strany 

Termín 2007 a priebežne

Úlohy

Vyrobiť a nainštalovať nový systém moderných pútačov v meste
Pravidelne vydávať propagačné letáky a brožúry vo vysokom náklade

Vytvoriť systém distribúcie propagačných a informačných materiálov 

Vytvoriť koncepciu dopĺňania a prelinkovania internetových stránok  
Vytvoriť  systém  tlačových  konferencií  a promo  akcií  v spolupráci 
s kultúrnymi inštitúciami 

Indikátor Počet a obsadenosť pútačov
Počet a kvalita propagačných materiálov
Počet distribučných miest
Vývoj návštevnosti internetových stránok 
Počet a návštevnosť promo akcií

Zdroj D. Kárová
Spracoval D. Kárová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 1 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3



PHSR – projektové formuláre K 2/12

ZÁMER č. 2 ZACHOVÁVAŤ, OBNOVOVAŤ A PREZENTOVAŤ KULTÚRNE 
DEDIČSTVO

Opatrenie
č. 12

Spolufinancovanie kultúrnych aktivít organizácií iných zriaďovateľov a ochrany 
kultúrneho dedičstva

Cieľ 
opatrenia

Eliminovanie  striktného  rozdelenia  kompetencií   vo  vzťahu  ku  kultúrnym 
inštitúciám na území mesta, k ich financovaniu a majetku

Garant Prednosta MsÚ, odd. kultúry a športu
Spolupráca Rôzne kultúrne inštitúcie
Náklady 12 mil. ročne 
Zdroje 
financovania

rozpočet  Mesta Nitry

Termín každoročne
Úlohy Zabezpečenie schválenia finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Nitry 

Stanovenie priorít
Posúdenie predložených projektov
Poskytnutie finančných prostriedkov na základe zmluvy o spolupráci
Vyúčtovanie  

Indikátor Návštevnosť, spokojnosť návštevníkov, zlepšenie kvality služieb
Zdroj I.Gontko
Spracoval D. Kárová, I.Gontko
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

PHSR – projektové formuláre K 3/1

 ZÁMER č.3
MODERNIZOVAŤ,  REPROFILOVAŤ  A  DOPLNIŤ  OSTATNÉ  ZARIADENIA 

POTREBNÉ  PRE  DAĽŠÍ  ROZVOJ  CR,  ZLEPŠIŤ  IMIDŽ  A ATRAKTIVITU 
MESTA PRE OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV 

Opatrenie č.1 Zlepšiť pomery v oblasti urbanistického vývoja mesta 
Cieľ 
opatrenia

prispieť  k formovaniu  vkusu  obyvateľov  prostredníctvom  vytvárania  esteticky 
hodnotného prostredia, k zvýšeniu ratingu Nitry ako moderného európskeho mesta 

Garant MsÚ, oddelenie urbanizmu a architektúry 
Spolupráca Spolok architektov Slovenska, podnikateľská sféra
Náklady 200 000
Zdroje 
financovania

MsÚ, EU fondy, podnikateľská sféra

Termín 2007 a priebežne

Úlohy

Prehodnotiť urbanistický plán mesta
Propagovať kvalitnú mestskú architektúru z iných miest a zo zahraničia
Zaviesť mestskú súťaž 
Zapojiť sa do celoštátnej súťaže
Sprísniť  kritériá  vydávania  stavebných  povolení  na  výstavbu  a  rekonštrukciu 
verejných i súkromných stavieb 

Indikátor Výsledky súťaží
Súlad stavieb s plánom

Zdroj D. Kárová
Spracoval D. Kárová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 1 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 3

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre K 4/1

 ZÁMER č.4
POSILNIŤ VÝCHOVNO–VZDELÁVACIU ÚLOHU KULTÚRY

Opatrenie 
č.1

Podporovať  programy  a projekty  pre  deti  a mládež,  pre  rómsku 
menšinu, handicapovaných a sociálne slabších obyvateľov

Cieľ 
opatrenia

Poskytnutím možností kvalitného využitia voľného času  prispieť k prevencii 
kriminality  a drogovej  závislosti  mladistvých,  k všestrannému  rozvoju 
osobnosti  občanov mesta  

Garant MsÚ, vedúci oddelenia kultúry a športu, odd. školstva a vzdelávania
Spolupráca prenajímatelia kultúrnych domov, NSK, kultúrne organizácie, 3. sektor,  ZŚ, 

SŠ, ZUŠ, osobitné školy , centrá voľného času 
Náklady  1, 5 mil.
Zdroje 
financovania

MsÚ, EU fondy, kultúrne inštitúcie, podnikateľská sféra

Termín 2007 a priebežne

Úlohy

Vytvoriť priestor v novom kultúrnom dome 
Vyčleniť časť programu Synagógy  
Stanoviť v zmluvách záväzok pre prenajímateľov mestských zariadení  
Organizovať kultúrne podujatia v centre a na sídliskách 
Podieľať sa na organizovaní podujatí iných organizátorov   
Vytvoriť osobitne zvýhodnené prístupy k programom  

Podporiť turistiku a športové aktivity 
Indikátor Počet aktivít

Počet zúčastnených návštevníkov
Kvalita podujatí

Zdroj D. Bojdová
Spracoval D. Kárová
Priorita Vyplývajúca  z platnej  legislatívy - 

3
Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:
Väzba na sociálny odbor



PHSR – projektové formuláre K 4/2

 ZÁMER č.4
POSILNIŤ VÝCHOVNO–VZDELÁVACIU ÚLOHU KULTÚRY

Opatrenie 
č.2

Podieľať  sa  na  prepojení  kultúrnych  produktov  a služieb  s výchovno-
vzdelávacím procesom v školstve 

Cieľ 
opatrenia

Prispieť k efektívnejšiemu odovzdávaniu kultúrnych hodnôt deťom a mládeži, 
k skvalitneniu školského vzdelávania a práce s publikom,  k rozšíreniu metód 
neformálneho vzdelávania 

Garant MsÚ, vedúci oddelenia kultúry a športu, školstva a vzdelávania
Spolupráca ZŠ, SŠ, ZUŠ, NSK a kultúrne inštitúcie, koordinátor, tréner
Náklady 150 000
Zdroje 
financovania

MsÚ
EK
fondy – vzdelávanie

Termín školský rok 2008/2009 a priebežne

Úlohy

Vytvoriť plán činnosti
Osloviť školy
Osloviť kultúrne inštitúcie
Vytvoriť tím spolupracovníkov
Sumarizovať ponuku a aktivity
Realizovať projekt
Vyhodnotiť projekt

Indikátor
Počet škôl
Počet kultúrnych inštitúcií
Počet uskutočnených akcií
Súlad so školskými osnovami
Obohatenie školských osnov

Zdroj D. Kárová
Spracoval D. Kárová
Priorita Vyplývajúca  z platnej  legislatívy – 

1
Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:

Väzba na školstvo



PHSR – projektové formuláre K 5/1

 ZÁMER č.5 SYSTEMATICKY PRISTUPOVAŤ K PODPORE KULTÚRNYCH AKTIVÍT

Opatrenie č.1 Monitorovať úspešnosť realizácie kultúrnych aktivít
Cieľ 
opatrenia

Zhodnotenie  kvalitatívnej  úrovne  podujatí  realizovaných  v Nitre, zmapovanie 
verejnej mienky a ohlasu na aktuálne realizované podujatia.

Garant Oddelenie kultúry a športu
Spolupráca NISYS
Náklady -
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry

Termín 2008-2013
Úlohy Zriadiť emailovú adresu, ktorá by slúžila k vyjadreniu sa občanov.

Uskutočniť verejnú anketu v uliciach mesta, aj na konkrétnych podujatiach
Indikátor Verejný záujem
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita

PHSR – projektové formuláre K 5/2

 ZÁMER č.5 SYSTEMATICKY PRISTUPOVAŤ K PODPORE KULTÚRNYCH AKTIVÍT

Opatrenie č.2 Hľadať  nové  formy  propagácie  kultúry  v zahraničí,  spolupracovať  s inými 
mestami v rámci cezhraničnej

Cieľ 
opatrenia

Zviditeľnenie Mesta Nitra európskom kontexte

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Mestské kultúrne stredisko, NISYS
Náklady 100 000 .-
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry

Termín 2008-2013
Úlohy Nadviazanie kontaktov a spoluprác.

Zabezpečenie  a  podpora  pôsobenia  nitrianskych  umeleckých  a kultúrnych 
subjektov v zahraničí.

Indikátor Kontakty
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita

 



PHSR – projektové formuláre K 6/1

 ZÁMER č.6 ORGANIZOVAŤ, PRÍPADNE SPOLUPRACOVAŤ PRI REALIZÁCIÍ 
TRADIČNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Opatrenie č.1 Organizácia  podujatí,  ktoré  sú  každoročne  realizované  oddelením  kultúry 
a športu MsÚ v Nitre

Cieľ 
opatrenia

Poskytnúť  občanom  stabilné  kultúrne  zázemie  a zabezpečiť  kvalitné 
podmienky pre trávenie voľného času.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Oddelenie kultúry a športu, Mestské kultúrne centrum, súkromný sektor, rôzni 

umelci a umelecké telesá.
Náklady -
Zdroje 
financovania

-

Termín Priebežne
Úlohy Začlenenie podujatí do mestského rozpočtu.

Príprava a realizácia podujatí.
Spätné vyhodnotenie jej priebehu

Indikátor Široká verejnosť, propagácia kultúrnej histórie mesta
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita

PHSR – projektové formuláre K 6/2

 ZÁMER č.6 ORGANIZOVAŤ, PRÍPADNE SPOLUPRACOVAŤ PRI REALIZÁCIÍ 
TRADIČNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Opatrenie č.2 Podieľať sa na organizácii kultúrnych podujatí zabezpečovaných inými 
subjektmi

Cieľ 
opatrenia

Poskytnúť  občanom  stabilné  kultúrne  zázemie  a zabezpečiť  kvalitné 
podmienky pre trávenie voľného času.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca kultúrne  inštitúcie,  rôzne  záujmovo  –umelecké  skupiny,  mimovládne 

organizácie
Náklady Podľa zapojenosti mesta do aktivít
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry

Termín Priebežne
Úlohy Poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu mesta.

Poskytnutie odborného poradenstva.
Prenájom verejných priestranstiev a budov, ktoré sú vlastníctvom mesta. 

Indikátor Široká verejnosť, kultúrne vyžitie a propagácia duchovno-kultúrnych hodnôt
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita



PHSR – projektové formuláre K 7/1

 ZÁMER č.7 PROPAGÁCIA HISTÓRIE MESTA, ARCHEOLOGICKÝCH 
A HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Opatrenie č. 1 Prezentácia  stredovekej  komunikácie  zo  14.  storočia  v areáli  Nákupno-
spoločenského centra Mlyny – Nitra

Cieľ opatrenia Oboznámiť verejnosť s historickými súvislosťami mesta Nitry
Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Katedra archeológie FiF UK Bratislava, Mlyny a.s.
Náklady 50 000.-
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mlyny a.s.

Termín 2008-9
Úlohy Dohliadnuť  nad  realizáciou  prezentácie  in  situ  časti  stredovekej 

komunikácie odkrytej v areáli stavby Nákupno-spoločenské centrum Mlyny 
– Nitra

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Katedra archeológie FiF UK Bratislava, Krajský pamiatkový úrad v Nitre
Spracoval Ľ. Bistáková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 3

PHSR – projektové formuláre K 7/2

 ZÁMER č.7 PROPAGÁCIA HISTÓRIE MESTA, ARCHEOLOGICKÝCH 
A HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Opatrenie č. 2 Realizácia  pamiatkových  výskumov  v Dolnom  meste  a prezentácia  ich 
výsledkov 

Cieľ opatrenia Oboznámiť verejnosť s historickými súvislosťami mesta Nitry
Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Katedra  architektúry  STU  Bratislava,  Katedra  archeológie  UKF  v Nitre, 

Archeologický ústav SAV, Ponitrianske múzeum, Krajský pamiatkový úrad v 
Nitre

Náklady 10 mil. Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta

Termín 2008-13
Úlohy Realizovať  archeologický, stavebno-historický a architektonicko-historický 

výskum zaniknutých architektúr v mieste zaniknutej tzv. Tureckej brány 
(súčasti mestského opevnenia a komunikácie)
Vypracovať projekt prezentácie výsledkov pamiatkového výskumu v Dolnom 
meste
Realizovať prezentáciu výsledkov

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Krajský pamiatkový úrad v Nitre
Spracoval Ľ. Bistáková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 3



PHSR – projektové formuláre K 7/3

 ZÁMER č.7 PROPAGÁCIA HISTÓRIE MESTA, ARCHEOLOGICKÝCH 
A HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Opatrenie č. 3 Vytvoriť  PIS  (Parciálny  informačný  systém)  pamätihodností  mesta 
v nadväznosti  na  schválené  všeobecne  záväzné  nariadenie 
o pamätihodnostiach mesta Nitry

Cieľ opatrenia Sprístupniť verejnosti informácie o mestských pamätihodnostiach
Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Krajský pamiatkový úrad v Nitre,  Ponitrianske múzeum, Filozofická fakulta 

UKF v Nitre, Správa cintorínov, Biskupstvo Nitra
Náklady 100 tis. Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry

Termín 2009
Úlohy Zabezpečenie finančného krytia 

Realizácia

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Krajský pamiatkový úrad v Nitre,  Ponitrianske múzeum, Filozofická fakulta 

UKF v Nitre, Správa cintorínov, Biskupstvo Nitra
Spracoval D. Bojdová, Ľ. Bistáková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 3



PHSR – projektové formuláre K 7/4

 ZÁMER č.7 PROPAGÁCIA HISTÓRIE MESTA, ARCHEOLOGICKÝCH 
A HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Opatrenie č. 4 Zakomponať pamätihodnosti do turistického orientačného systému v Nitre, 
spolupracovať pri tvorbe systému turistických okruhov

Cieľ opatrenia Oboznámiť verejnosť s pamätihodnosťami mesta Nitry
Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Katedra  archeológie  UKF,  Krajský  pamiatkový  úrad  v Nitre,  Ponitrianske 

múzeum, Archeologický ústav SAV, Fakulta regionálneho rozvoja SPU
Náklady 8 mil. Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet mesta

Termín 2009-10
Úlohy 1. Umiestniť veľké  šesťjazyčné (SJ, AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ) informačné 

tabule s textom a mapou, na ktorej budú vyznačené farebne 
turistické trasy so zastávkami pamätihodností. Veľké tabule budú 
umiestnené na miestach, kde sú stanoviská turistických zájazdových 
autobusov.

2. Umiestniť malé informačné tabule na zastávkach autobusov MHD, 
ktoré sú monitorované kamerovým systémom mestskej polície. 

3. Umiestniť informačné tabule priamo na objektoch s odborným 
textom, 3 D vizualizáciami hypotetických rekonštrukcií, odborný text 
zatraktívniť (napr. legendou viažucou sa k objektu) a s odkazom na 
ďalšiu pamätihodnosť na trase

4. Vytlačiť informačný bulletin, ktorý bude obsahovať text, fotografie 
objektov a mapy s vyznačenými trasami

5. Virtuálny rozmer – na stránke mesta zriadiť internetové diskusné 
fórum s tematikou pamiatkovej starostlivosti v meste, do ktorého sa 
budú môcť zapojiť odborníci, študenti, laici

6. Upraviť  lesopark  pod  hradom  na  samostatnú  trasu  (opraviť 
osvetlenie, zaviesť otváracie hodiny pre zimný a letný čas, dohodnúť 
s mestskou políciou časy obhliadok), ktorá dovedie turistu na hrad 
a späť do mesta

Turistické trasy:

1. Mlyny, Tržnica, Súd
2. Piaristická, Školská
3. Mariánska, Kupecká, Farská
4. Kostol sv. Štefana – Párovce
5. Štefánikova, Pri Synagóge, Mlynská, Palárikova
6. Svätoplukovo nám., Mostná
7. Horné Mesto – hrad, Pribinovo nám., Župné nám.; Kráľovská cesta
8. Martinský vrch
9. Lupka
10. Dražovce
11. Zoborský kláštor, vrch Zobor
12. Kalvária
13. Kmeťkova, F. Mojtu, Wilsonovo nábrežie
14. Predmostie, Ferenitka
15. Podzámska
16. Lesopark – prepojiť s cestou na hrad a do centra mesta 

Indikátor Návštevnosť
Zdroj Katedra  archeológie  UKF,  Krajský  pamiatkový  úrad  v Nitre,  Ponitrianske 

múzeum, Archeologický ústav SAV, Fakulta regionálneho rozvoja SPU
Spracoval Ľ. Bistáková
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb – 3
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 ZÁMER č.8 ÚDRŽBA, MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE SIETE KULTÚRNYCH 
ZARIADENÍ

Opatrenie č.1 Dobudovanie vybavenia interiéru Synagógy
Cieľ 
opatrenia

Údržba,  modernizácia  a  doplnenie  siete  kultúrnych  zariadení s cieľom 
poskytovať verejnosti kvalitné kultúrne vyžitie dôstojné zázemie pre realizáciu 
záujmov  a oddych.  Zabezpečiť  podmienky  pre  vysoký  umelecký  zážitok 
a pohodlie diváka i umelca.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Židovská náboženská obec
Náklady 300 000.-
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry

Termín Priebežne
Úlohy Postupne vylepšiť stav priestorov 
Indikátor Zlepšenie kvality služieb
Zdroj
Spracoval L. Belková
Priorita
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ZÁMER Č.1 OBNOVA TECHNICKÉHO STAVU BUDOV A EFEKTÍVNEJ 
PREVÁDZKY NITRIANSKYCH POLIKLÍNÍK

Opatrenie č. 
1

Audit technického stavu, potreby údržby, opráv a obnovy 
stavebných a TZB prvkov a prijatie programu údržby, opráv 
a obnovy.

Cieľ 
opatrenia

Cieľom je vytvorenie podrobného prehľadu a nárokov na 
technicko–stavebné zásahy na budovách polikliník, potrebu 
modernizačných zásahov a eventuálneho rozšírenia ich 
priestorov, spolu s časovým harmonogramom a finančným 
plánom jednotlivých krokov.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ Nitra, Službyt Nitra s r. o.,  spoločenstvo nájomníkov 

Náklady Neurčené

Zdroje 
financovania 

Službyt Nitra s r.o., fondy 

Termín Od roku 2008 
Úlohy  a ) harmonogram auditu a jeho technické zabezpečenie

 b ) vykonanie auditu
 c) záverečná správa 

Indikátor Neurčený 
Zdroj Neurčený
Spracoval MUDr. Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci 

a bytové otázky, 
Priorita 1

Poznámka:  Fyzický stav dvoch polikliník ( Chrenová a Klokočina ) je taký, že 
s veľkou pravdepodobnosťou vyžaduje zásahy na úrovni obnovy a rekonštrukcie 
budovy a jej TZ ( technické zabezpečenie ). Správca budovy musí predložiť do 
určeného termínu vyhodnotenie stavebne technickej základne budov s návrhom 
na zlepšenie stavu, vrátane odstránenia systémových porúch. Pokiaľ chce mesto 
zachovať poliklinický systém poskytovania ambulantných služieb bude povinné 
zabezpečiť jeho stavebné, technické a z časti aj organizačné zabezpečenie.  



                            PHSR - projektové  formuláre Z 1/2

ZÁMERČ.1 OBNOVA TECHNICKÉHO STAVU BUDOV A EFEKTÍVNEJ 
PREVÁDZKY BUDOV NITRIANSKYCH POLIKLINÍK

Opatrenie 
č.2

 Plán  a realizácia obnovy, údržby, opráv a efektívnej prevádzky 
    nitrianskych polikliník v alternatíve :
a ) prevádzkovania mestskou spoločnosťou ( obchodnou, 
neziskovou )
b ) verejne – súkromného partnerstva PPP

Cieľ 
opatrenia

Cieľom opatrenia je zabezpečenie finančných zdrojov na obnovu 
budov aj TZB polikliník bez výrazných vplyvov na momentálne 
zadlženie obce s rozdelením rizika tak, aby v budúcnosti nedošlo 
k zbytočnej kumulácii dlhu obce.
 

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ, Službyt Nitra s.r.o., organizácia založená mestom, PPP 
partnerstvo, nájomníci polikliník

Náklady 37 000 000
Zdroje 
financovania 

Národné zdroje závisia na zvolenej alternatíve opatrenia, zdroje 
EÚ, poplatky nájomcov.

Termín Od roku 2008 a priebežne do roku 2013

Úlohy  a ) projekt alternatívy údržby, opráv, obnovy a prevádzkovania 
polikliník  
     spoločnosťou, založenou mestom
 b ) projekt PPP

Indikátor Neurčený
Zdroj Neurčený
Spracoval MUDr. Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci 

a bytové otázky,  
Priorita 1

Poznámka:
TZB = technické zabezpečenie budov
PPP = verejne – súkromné partnerstvo ( public private partnership )
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ZÁMERČ.2 ROZVOJ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE 
NITRA

Opatrenie 
č.1

Vypracovať strategický dokument v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti o občanov mesta Nitry – Koncepcia rozvoja 
zdravotníckej starostlivosti v meste Nitra.

Cieľ 
opatrenia

Cieľom opatrenia je analýza úrovne zdravotníckej starostlivosti 
a určenie cieľov a rozvoj zdravotníckej starostlivosti pre 
obyvateľov mesta Nitry.

Garant Mesto Nitra

Spolupráca MsÚ, VÚC, Fakultná nemocnica Nitra, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva

Náklady  Sk 150 000,-

Zdroje 
financovania 

Mesto Nitra, Službyt Nitra s.r.o.

Termín Priebežne od roku 2008 

Úlohy  a ) analýza súčasného stavu zdravotníckej starostlivosti
 b ) zozbieranie dostupných štatistických ukazovateľov 
k vypracovaniu dokumentu
 c ) určenie cieľov a prognóz rozvoja zdravotníckej starostlivosti

Indikátor Dokument Koncepcia rozvoja zdravotníckej starostlivosti v meste 
Nitra

Zdroj Zdravé Mesto Nitra, Komisia Rady zdravia

Spracoval Mgr. Naďa Šimová, MsÚ Nitra,
Ing. Pavol Bielik, Službyt Nitra s.r.o.

Priorita 2
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ZÁMER Č.3 PODPORA BUDOVANIA EURÓPSKEJ SIETE ZDRAVÝCH MIEST

Opatrenie č. 1 Postupná aplikácia princípov IV fázy WHO Europe siete zdravých miest pri 
plánovaní rozvoja mesta.

Cieľ opatrenia Cieľom opatrenia je postupné projektovanie a aplikácia intersektorálneho plánu 
rozvoja zdravia v meste, podporovaného aktuálnymi údajmi profilu zdravia 
mesta.

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Štátna správa, samospráva, MVO, univerzitné pracoviská, partnerské mestá, 

WHO
Náklady Na rok 2008:  50 000 Sk, ďalej neurčené
Zdroje 
financovania Rozpočet mesta, fondy a transfery
Termín  V roku  2008 
Úlohy a ) vytvorenie projektov riešenia troch tém Zdravého mesta Nitra pre roky  

     2007 – 2013 :
    1a ) tzv. zdravé plánovanie s podporou integrácie aspektov zdravia do 
           plánovacích stratégií ( akčných plánov ) rozvoja mesta s dôrazom na 
           rovnosť a pohodu občanov, udržateľný rozvoj a bezpečnosť komunity
   2a ) tvorba a aplikácia procesov hodnotenia zdravotných dopadov  
          investičných, hospodárskych aktivít v meste pre podporu zdravia 
          a zníženie nerovností v zdraví obyvateľov mesta.
   3a )  zdravé starnutie - projekt zameraný na potreby starších ľudí vo 
          vzťahu k zdraviu a kvalite života so špeciálnym zameraním na ich 
          nezávislý život, podporu kreatívneho prostredia a zabezpečenie prístupu 
          citlivým a náležitým službám.
  b )    spolupráce s WHO Europe sieťou zdravých miest vrátane 
          plnenia základných podmienok umožňujúcich vstup do IV 
          fázy 

Indikátor - počet  realizovaných akčných plánov s prvkami zdravého plánovania   
       vrátane programov primárnej prevencie, screeningov a plánov LEHAP
- počet hodnotení dopadov na zdravie miestne vytvoreným systémom 
- počet splnených podmienok pre účasť na IV. fáze spolupráce WHO Europe 
        zdravých miest

Zdroj Zdravé Mesto Nitra – výročné správy, WHO Europe
Spracoval MUDr. Jozef Weber, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bytové otázky,

PhDr. Dana Slováčiková, MsÚ Nitra,
Priorita 3

Poznámka: Prihlásenie sa do medzinárodnej  WHO zdravých miest siete je možné kedykoľvek, 
i keď je prijatie do skupiny miest vo fáze IV je menej pravdepodobné po 1. 1. 2006. Ako člen 
WHO Europe siete sa môže označiť len mesto, ktoré spĺňa základné kritériá niektorej z fáz 
projektu – aktuálne fázy III a fázy IV, pričom štvrtá fáza sa vyznačuje integráciou princípov 
zdravia do plánovacích, aplikačných a vyhodnocovacích mechanizmov riadiacich mestských 
štruktúr a aktívnou participáciou na aspoň niektorých aktivitách fázy III, ktoré boli WHO Europe 
vyhodnotené ako efektívne (  WHO Healthy Cities Network Phase IV ( 2003 – 2007 ) of the WHO 
Healthy Cities Network in Europe: Goals and Requirements , 2003 p 6, tab. 1 )
Vysvetlivky: 

1. WHO EUROPE – destinácia Svetovej zdravotnej organizácie pre Európu
2. IV Fáza Zdravých miest – fáza, v ktorej zdravé mestá – sústredené v sieti európskych 



            zdravých miest realizujú integráciu niektorých vybraných kľúčových aspektov zdravia  
            svojich občanov do všetkých oblastí svojej plánovacej činnosti a života, vrátane 
            miestnej legislatívy.

3. Hodnotenie dopadov na zdravie ( Health Impact Assessment  - HIA ) – rôzne 
      sofistikovaná metodika hodnotenia hospodárskych, investičných, organizačných, či 
      legislatívnych aktivít vo vzťahu k zdravotnému stavu dotknutých obyvateľov. Do 
      určitej miery je rozšírením a doplnením metodiky EIA, na rozdiel od ktorej nie je 
      u nás zachytená v legislatívnom rámci. V niektorých krajinách EÚ však áno, pričom sa 
     predpokladá jej postupná implementácia do práva EÚ.
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 ZÁMER č.1 EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ EXISTUJÚCE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Opatrenie č.1 Rozšírenie účelu využitia školských ihrísk a telocviční
Cieľ 
opatrenia

Zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity pre občanov 
a návštevníkov Nitry

Garant Mesto Nitra 
Spolupráca Základné školy
Náklady 200 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín Priebežne 
Úlohy Analýza súčasného stavu využívania školských ihrísk a telocviční

Zvýšiť počet škôl už v existujúcom projekte „Škola otvorená športu“ 
Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta 
Spracoval D. Bojdová, M. Hegedušová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

Poznámka:

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 1/2

 ZÁMER č.1 EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ EXISTUJÚCE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Opatrenie č.2 Podpora udržiavania a modernizácie tých zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve 
mesta, ale budú vo zvýšenej miere prístupné obyvateľom mesta aj pre účely 
rekreačného športu

Cieľ 
opatrenia

Zlepšenie podmienok na športové aktivity pre občanov a návštevníkov Nitry, 
formovanie zdravého životného štýlu, vytvorenie podmienok pre tréningovú 
a súťažnú činnosť športových klubov, podpora vrcholového a výkonnostného 
športu

Garant Odd. kultúry a športu MsÚ
Spolupráca TJ, ŠK – nájomcovia, vlastníci
Náklady 1 000 000  Sk/ ročne
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, Správy športových a rekreačných zariadení, 
nájomcovia, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín Priebežne 
Úlohy Stanovenie koncepcie, zásad podpory objektov, ktoré nie sú vo vlastníctve 

majetku Mesta Nitry ale napĺňajú cieľ uvedeného opatrenia
Následne podpora v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Nitry, resp. inou formou spolupráce
Propagácia možností využívania športových zariadení

Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta 
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

Poznámka:
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 ZÁMER č.1 EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ EXISTUJÚCE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Opatrenie č.3 Zabezpečiť sprístupnenie športových areálov verejnosti v popoludňajších 
hodinách a počas prázdnin

Cieľ 
opatrenia

Podpora rekreačného športu pre všetkých, zlepšenie podmienok na športové 
a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov

Garant odbor správy majetku a investičnej výstavby, odbor strategických činností 
Spolupráca TJ, ŠK – nájomcovia, vlastníci
Náklady 200 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, nájomcovia, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín Priebežne 
Úlohy Analýza súčasného stavu športových areálov

Spolupráca s prevádzkovateľmi, nájomcami športových areálov
Propagácia možnosti využívania športových areálov

Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta 
Spracoval
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

Poznámka:

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 1/4

 ZÁMER č.1 EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ EXISTUJÚCE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Opatrenie č.4 Prevádzka viacúčelovej športovej haly
Cieľ 
opatrenia

Podpora výkonnostného a vrcholového športu (vytvorenie podmienok pre 
kvalitnú tréningovú a súťažnú činnosť športových klubov), podpora športu pre 
všetkých (zlepšenie podmienok na športové aktivity a regeneráciu pre občanov 
i návštevníkov Nitry), zviditeľnenie mesta Nitry v SR i v zahraničí

Garant Mesto Nitra
Spolupráca Občianske združenia (ŠK, TJ), fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti 

športu
Náklady 20 000 000 Sk / ročne
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, prostriedky spoluinvestorov, št. dotácie, sponzori

Termín Priebežne
Úlohy Zabezpečenie prevádzky

Propagácia možností využívania športových zariadení 
Indikátor Návštevnosť

Dosiahnuté výsledky výkonnostného a vrcholového športu v Nitre
Počet podujatí celoslovenského resp. medzinárodného významu za rok

Zdroj Koncepcia rozvoja mesta, Územný plán 
Spracoval D. Bojdová, M. Hegedušová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2

Poznámka:
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 ZÁMER č.2 ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ

Opatrenie č.1 Park Sihoť - Modernizácia, údržba a prevádzka športovísk vo vlastníctve 
mesta

Cieľ 
opatrenia

Zlepšenie podmienok na športové aktivity pre občanov a návštevníkov Nitry 
(šport pre všetkých), formovanie zdravého životného štýlu, vytvorenie 
podmienok pre tréningovú a súťažnú činnosť športových klubov, podpora 
vrcholového a výkonnostného športu, zveľaďovanie a starostlivosť o majetok 
Mesta Nitry

Garant Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, odbor správy majetku 
a investičnej výstavby, odbor strategických činností 

Spolupráca TJ, ŠK -  nájomcovia, vlastníci   
Náklady 220 000 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, 
nájomcovia, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín Priebežne 
Úlohy Spracovať podrobnú pasportizáciu existujúcich športovísk

Majetkovo-právne vysporiadanie športovísk
Zjednotiť systém spravovania športových zariadení v majetku Mesta Nitry 
Koordinácia   
Stanovenie koncepcie modernizácie, údržby a prevádzky športových zariadení 
v majetku mesta 
Propagácia možností využívania športových zariadení 

Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta, Územný plán 
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 2/2

 ZÁMER č.2 ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ

Opatrenie č.2 Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie školských ihrísk a telocviční
Cieľ 
opatrenia

Zlepšenie podmienok na športové aktivity najmä pre najmladšiu generáciu ale 
i pre ostatných občanov mesta,
Formovanie zdravého životného štýlu pre občanov

Garant Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, odbor správy majetku 
a investičnej výstavby, odbor strategických činností 

Spolupráca Základné školy 
Náklady 20 000 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín Priebežne 
Úlohy Analýza súčasného stavu športovísk na školách

Spracovanie harmonogramu rekonštrukcie, modernizácie a ďalšej výstavby
Realizácia a následne prevádzkovanie 

Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta, Územný plán 
Spracoval D. Bojdová, M. Hegedušová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:
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 ZÁMER č.2 ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÝCH A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ

Opatrenie č.3 Modernizácia a dobudovanie siete regeneračných a rekreačných zariadení
Cieľ 
opatrenia

Zlepšenie podmienok pre formovanie zdravého životného štýlu, rozšírenie 
ponuky voľnočasových aktivít, skvalitnenie športovej prípravy, rozšírenie 
možnosti rozvoja cestovného ruchu v Nitre

Garant Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, odbor správy majetku 
a investičnej výstavby, odbor strategických činností, odbor stavebného 
poriadku

Spolupráca Prevádzkovatelia regeneračných a rekreačných zariadení   
Náklady 40 000 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, 
nájomcovia, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori

Termín do 2013 
Úlohy Analýza súčasného stavu – zmapovanie zariadení poskytujúcich regeneráciu 

a relax na území mesta (kúpalisko, bazény, sauny, fitnescentrá, ...........)
Harmonogram rekonštrukcie, modernizácia  a výstavba nových zariadení 
Hľadanie a vyváranie partnerstiev (podnikateľský sektor, okolité obce a pod.)
Spolupráca s prevádzkovateľmi regeneračných a rekreačných zariadení, 
podpora záujmov investorov (pozemky, priestory a pod.)
Získanie potrebných finančných zdrojov 
Realizácia 
Prevádzkovanie 
Propagácia

Indikátor Záujem o návštevnosť zariadení
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta, Územný plán 
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 3/1

 ZÁMERč.3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY 

Opatrenie č. 1 Spracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry v meste Nitra
Cieľ 
opatrenia

Definovanie situácie, potrieb, cieľov a návrhov v oblasti telesnej kultúry  

Garant Prednosta MsÚ, vedúci odd. kultúry a športu MsÚ
Spolupráca Univerzity, odborné inštitúcie, občianske  združenia, právnické a  fyzické osoby 

pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry 
Náklady 50 000
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry 

Termín 2007-8
Úlohy Pripraviť metodiku spracovania

Spracovanie dokumentu
Schválenie 
Zverejnenie
Realizácia  

Indikátor Spracovanie koncepcie
Zdroj D. Bojdová, M. Krajmerová
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 3 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 3

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 3/2

 ZÁMER č.3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

Opatrenie č.2 Organizovanie tradičných športových podujatí
Cieľ 
opatrenia

Poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom 
rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho 
i medzinárodného významu adresovaných rôznym cieľovým skupinám, 
formovanie zdravého životného štýlu, propagácia mesta v rámci SR 
i v zahraničí 

Garant odd. kultúry a športu MsÚ
Spolupráca Občianske združenia, MŠ, ZŠ, ŠS, univerzity, rôzne inštitúcie, MŠ SR a pod.  
Náklady cca 1 000 000 ročne  
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, prostriedky spoluorganizátorov, granty od MŠ SR, EÚ 
a pod. 

Termín Každoročne 
Úlohy Príprava projektu

Oslovenie potenciálnych partnerov
Zabezpečenie finančných zdrojov
Propagácia a medializácia
Realizácia 
Vyhodnotenie  

Indikátor Počet účastníkov 
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová 
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2 

Poznámka

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 3/3

 ZÁMER č.3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

Opatrenie č.3 Spolupráca pri organizovaní rôznych športových podujatí 
Cieľ 
opatrenia

Spolupráca s občianskymi združeniami (TJ, ŠK), školami a rôznymi 
inštitúciami pri organizovaní športových podujatí

Garant odd. kultúry a športu MsÚ 
Spolupráca Občianske združenia, MŠ, ZŠ, ŠS, univerzity, rôzne inštitúcie, MŠ SR a pod.  
Náklady 500 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, prostriedky spoluorganizátorov, granty od MŠ SR, EÚ 
a pod. 

Termín Priebežne
Úlohy Sumarizácia projektov 

Výber projektov, spracovanie zmlúv  
Participácia na realizácii 
Vyhodnotenie 

Indikátor Počet podporených akcií
Zdroj Koncepcia rozvoja mesta
Spracoval D. Bojdová, M. Hegedušová 
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy - 2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb - 2 

Poznámka:



PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 3/4

 ZÁMER č.3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY 

Opatrenie č.4 Podpora výkonnostného a vrcholového  športu 
Cieľ 
opatrenia

Zviditeľnenie mesta v rámci SR i v zahraničí, vzbudenie záujmu verejnosti 
o športové dianie, rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít

Garant odd. kultúry a športu MsÚ 
Spolupráca Občianske združenia, fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti telesnej 

kultúry
Náklady 3 000 000 Sk/ročne
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, prostriedky TJ, ŠK, št. dotácie z rozpočtu Mesta Nitry, 
štátne a z iných zdrojov    

Termín Priebežne 
Úlohy Poskytovanie dotácií  na činnosť (v súlade s príslušným VZN) 

V oblasti materiálno-technickej podpory (priestory, údržba, prevádzka ) 
stanoviť podmienky a rozsah podpory Mesta Nitry 
V oblasti budovania základne podieľať sa na výbere a príprave športových 
talentov, participácia na zriaďovaní a činnosti športových tried, športových škôl 
a centier talentovanej mládeže

Indikátor Dosiahnuté športové výsledky 
Návštevnosť na športových podujatiach 

Zdroj Koncepcia rozvoja mesta
Spracoval D. Bojdová,  M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy -  2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  2

Poznámka:

PHSR – projektové formuláre ŠRaVA 3/5

 ZÁMER č.3 ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY 

Opatrenie č.5 Skvalitnenie športovej prípravy na školách   
Cieľ 
opatrenia

Formovanie zdravého životného štýlu u najmladšej generácie   

Garant Mesto Nitra, MŠ SR, školy 
Spolupráca Občianske združenia, právnické a fyzické subjekty pôsobiace v oblasti telesnej 

kultúry 
Náklady 200 000 Sk
Zdroje 
financovania

Rozpočet Mesta Nitry, štátny rozpočet, dotácie z dostupných zdrojov, sponzori 

Termín Priebežne 
Úlohy Analýza súčasného stavu športovísk  a športových pomôcok na školách  

Zabezpečenie učebných pomôcok
Zabezpečenie  potrebných finančných zdrojov 
Motivácia detí k pravidelnému športovaniu 

Indikátor Kvalita výučby na školách,
Zdravotný stav ml. generácie – testy fyzickej zdatnosti mládeže 

Zdroj D. Bojdová, M. Krajmerová
Spracoval D. Bojdová, M. Krajmerová
Priorita Vyplývajúca z platnej legislatívy -  2 Vyplývajúca z lokálnych potrieb -  1

Poznámka:
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