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1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA NITRY                                                           

Mesto Nitra je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, 
združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt, je právnickou osobou, ktorá 
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta
pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho
obyvateľov. 

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta : 

Mesto Nitra leží v povodí rieky Nitra na rozhraní Podunajskej pahorkatiny – konkrétne 
Nitrianskej pahorkatiny a Nitrianskej nivy, a pohoria Tríbeč. Rozprestiera sa medzi masívom
Zobora (587 m. n. m) a vrchmi (Kalvária 215 m.n.m, Šibeničný vrch 218,5 m.n.m), ktoré 
možno považovať za časť pohoria Tríbeč oddeleného riekou Nitra od hlavného masívu. Nitra 
sa nachádza cca 90 km od hlavného mesta Bratislavy a 160 km od významného európskeho 
mesta Viedeň.
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Zemepisné súradnice mesta:
48° 17´ 18´´ severnej šírky (Čermáň) 
48° 20´ 15´´ severnej šírky (Zobor) 
18° 04´ 00´´ východnej dĺžky (Mlynárce) 
18° 06´ 30´´ východnej dĺžky (mesto Nitra)

Susedné mestá a obce:
- mestá: Topoľčany, Zlaté Moravce, Vráble, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Sereď, Hlohovec
- obce: Nitrianske Hrnčiarovce, Cabaj-Čápor, Jarok, Lehota, Lužianky, Lapáš

Celková rozloha mesta :
Nitra je s rozlohou 108 km2 v súčasnosti štvrtým najväčším mestom na Slovensku.
Kataster mesta meria 4083 ha, z toho zastavaná plocha 194 ha.

Mesto Nitra je rozdelené na 13 mestských častí: Čermáň, Diely, Dolné Krškany, Dražovce, 
Horné Krškany, Chrenová, Janíkovce, Klokočina, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje, Staré 
mesto, Zobor.

1.2 Demografické údaje 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu (SODaB r.2011): 78 916

NÁRODNOSŤ: slovenská: 70 447, maďarská: 1 443, rómska: 521, rusínska: 32, ukrajinská: 
51, česká: 520, nemecká: 42, poľská: 72, chorvátska: 14, srbská: 13, ruská: 50, židovská: 15, 
moravská: 72, bulharská: 46, ostatné: 248, nezistená: 5 330.

1.3 Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť v okrese Nitra: 
Počet uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR v Nitre

Okres 
Nitra

Mesiace (stav ku koncu príslušného mesiaca)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rok 
2013

9 930 9 923 9 709 9 379 9 410 9 421 9 141 8 864 8 820 8 623 8 486 8 326

Rok 
2012

8 454 8 768 8 630 8 183 8 054 8 274 8 517 8 602 8 478 8 776 8 993 9 323

Rok 
2011

7 235 7 421 7 394 7 232 7 286 7 631 7 870 7 796 7 880 7 880 7 893 8 111

Rok 
2010

7 551 7 639 7 466 7 170 6 976 6 981 6 976 6 850 6 928 6 815 6 718 6 856

Rok 
2009

4 535 5 013 5 578 5 861 6 242 6 688 6 933 6 826 6 961 6 922 6 911 7 182

Rok 
2008

4 071 3 907 3 731 3 532 3 564 3 597 3 532 3 506 3 666 3 626 3 734 4 075

Zdroj: www.upsvrnr.sk
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1.4 Symboly mesta

Erb mesta :

Erb (znak) Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka, zohnutá 
v lakti, je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď zástavy. 
Červená zástava je tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným dvojkrížom 
striebornej (bielej) farby, upravená na dlhej zvislej žrdi striebornej (bielej) farby. Erb môže 
byť zobrazený aj v monochromatickom prevedení i s heraldickou šrafúrou vyjadrujúcou 
sfarbenie erbu.

Vlajka mesta :

Vlajka mesta Nity je celá modrej farby, pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím 
chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky. Je pripevnená k žrdi tak, 
aby sa dala vztyčovať a spúšťať.

Pečať mesta : 

Pečať mesta Nitry je pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Nitry obkolesený 
kruhopisom s názvom MESTO NITRA.
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Znelka mesta:

Znelkou mesta Nitry je text historickej piesne Nitra, milá Nitra.
Autorom textu je Ľudovít Štúr. 
Text zhudobnil anonym. 
Vyšla v Banskej Bystrici roku 1862 vo Venci národných piesní slovenských.

Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach - slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí a podobne.

1.5 Logo mesta

      

1.6 História mesta

Osídlenie.
Prvé známky osídlenia z tejto lokality sú paleolitické, zo staršej doby kamennej, staré 

asi 30 000 rokov. Najstaršie známe etnikum sa tu vyskytovalo v 7. až 4. st. pr. n. l. a boli to 
kočovné skýtsko - trácke kmene. V 4. - 2. st. pr. n. l. sem prichádzali v niekoľkých vlnách 
Kelti. Tí už poznali hrnčiarstvo aj kováčstvo a ich spoločnosť už bola sociálne delená. V roku 
60 pr. n. l. ich vytlačili Dákovia. V roku 6 n.l. prekročili Dunaj rímske légie. V polovici 1.st.
tu vytvoril západogermánsky kmeň Kvádov kráľovstvo na čele s kráľom Vanniom. V 5. st. pri 
sťahovaní národov prišli z východu na naše územie prvé slovanské kmene a v 6. st. Avari. 

          

Pôvod názvu Nitra.

Najstarší názov mesta je Nitrava, ktorý bol neskôr skrátený na Nitra a je zrejme slovanského 
pôvodu. Existujú však i iné názory na pôvod názvu mesta:
1. Mesto i rieku pomenoval germánsky kmeň Kvádov v 1.-2. storočí 
2. Z nemeckého slova Niederau - Nižná voda alebo Nižný háj
3. Slovanského pôvodu, podľa povrchových ložísk "nitra" t.j. liadku, síku a sanitry, ktoré sa 
nachádzali v okolí Nitry
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Pôvod dvojitého kríža a vznik nitrianskeho erbu.

Najstarší zachovaný erbový obraz pochádza z pečate na listine z roku 1461 a 
zobrazuje pravú neopancierovanú ruku zohnutú v lakti, držiacu v dlani žŕdku, na ktorej je 
zástavka a v nej je po dĺžke ležmo dvojitý kríž s rovnako dlhými ramenami.

Prvýkrát sa dvojitý kríž objavuje na zlatých minciach byzantského cisára Theofila (829 -
842). Objavuje sa aj na minciach jeho syna Michala III (842 - 867), ktorý na žiadosť 
veľkomoravského panovníka Rastislava poslal na naše územie Cyrila a Metoda. 
Prostredníctvom nich sa dvojitý kríž dostal až k nám.

Po zániku Veľkej Moravy v novovznikajúcom Uhorskom kráľovstve sa náznak dvojitého 
kríža objavuje na minciach prvého uhorského kráľa Štefana I (997 - 1038) a jednoznačný 
dvojitý kríž je na minciach nitrianskeho vojvodu Bela (1048 - 1060) a neskoršieho kráľa   
Bela I. (1061 - 1063). Tieto mince sa razili v Nitre. 

Dvojitý kríž mal vo svojom kráľovskom znaku i Belo IV. (1235 – 1271), ktorý 
podporoval rozvoj miest a udeľoval mestám právo vlastniť a používať svoj erb. Nitranom 
udelil Belo IV. nové slobody a práva za hrdinskú obranu Nitrianskeho hradu pred Tatármi 
v roku 1241 a za poskytnutie osobitného vojenského sprievodu na jeho úteku z Nitry do 
Chorvátska. Je pravdepodobné, že s mestskými privilégiami z roku 1248 dostalo mesto Nitra 
i erbovú listinu s právom používať mestský znak a mestskú pečať s erbovým obrazom 
používaným dodnes, súčasťou ktorého je i dvojitý rovnoramenný kríž.  

Najstarší panovníci z nášho územia

Biatec - patril ku keltskému kmeňu Bojov, najstarší známy panovník z územia Slovenska, žil 
v pol. 1. st. pred naším letopočtom.
Vannius - kvádsky kráľ, panoval na území západného Slovenska v pol. 1. st. n. l.

Najstaršie nadkmeňové a štátne útvary našich predkov a ich spojenie s regiónom Nitry:

Samova ríša - (623 - 658) franský kupec Samo zjednotil slovanské kmene na území dnešného 
juhozápadného Slovenska. Bola to silná ríša, ktorá odolávala i náporom Franskej ríše.
Nitrianske kniežatstvo - jeho počiatky nie sú známe a trvalo do roku 833, kedy jeho vládca, 
knieža Pribina, musel utiecť z Nitry pred Mojmírom.
Veľkomoravská ríša - (833 - 907), z čias Veľkomoravskej ríše máme písomne doložené tri 
sídla. Jedným z nich je Nitra ako Nitrawa, ďalej Devín ako Dowina a Bratislava ako 
Pressalauspurch. 
Panónske (Blatnohradské) kniežatstvo - vzniklo po pridelení Panónie Ľudovítom Nemcom, 
kráľom Franskej ríše, Pribinovi, asi v roku 847. Vládli v ňom postupne Nitrania Pribina, jeho 
syn Koceľ a Chorvát Braslav.

História Nitry v dátumoch

828- knieža Pribina dal postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska pre 
svoju bavorskú manželku, hoci sám bol pohan. Kostol vysvätil salzburgský biskup Adalrám. 
Nitra bola v tom čase centrom kniežatstva. Hovorí sa o tom v spise O obrátení Bavorov a 
Korutáncov (De Conversione Bagoariorum et Carantanorum) z rokov 870 - 871.
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833- Nitrianske kniežatstvo pripojené Mojmírom k Moravskému a vznikla
Veľkomoravská ríša. Mimochodom, názov Veľkomoravská ríša vznikol oveľa neskôr, až 
okolo roku 950 ho ako prvý použil byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos. Na území 
Nitry sa rozprestieralo niekoľko veľkomoravských hradísk a Nitra bola významným centrom 
ríše. Nitrianske kniežatstvo sa rozprestieralo takmer na celom území dnešného Slovenska 
okrem Zemplínu, ale patrilo mu aj územie dnešného severného Maďarska.
863- Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III, aby mu poslal na Veľkú 
Moravu biskupa a učiteľov kresťanstva. Cisár mu poslal solúnskych rodákov Konštantína 
(Cyrila) a Metoda. Šírili v regióne kresťanstvo, vytvárali slovanskú vrstvu kňazov a zostavili 
staroslovienske písmo tzv. hlaholiku. Ďalej preložili náboženské spisy do staroslovienčiny a 
zaviedli staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk popri hebrejčine, latinčine a gréčtine. Je 
pravdepodobné, že pôsobili aj v Nitre. Neskôr boli vyhlásení za svätých.
880- Za vlády Svätopluka bolo v Nitre zriadené bulou Industria tuae pápeža Jánom VIII 
biskupstvo. Biskupom sa stal Wiching. Toto biskupstvo bolo prvé na území strednej a 
východnej Európy. Metod bol arcibiskupom veľkomoravským a panónskym. Možno už v tom 
čase bol postavený prvý kláštor na území Slovenska, benediktínsky, ktorý stál pod Zoborom, 
v areáli dnešného liečebného ústavu.
894- Po smrti Svätopluka v roku 894 vládol jeho starší syn Mojmír II a jemu bol podriadený 
mladší syn Svätopluk II v Nitre. Veľkú Moravu čoraz častejšie ohrozovali maďarské výboje a 
aj bratia medzi sebou bojovali o moc a nastáva pomaly úpadok Veľkej Moravy.
920- Staromaďarské posádky prenikli na územie Nitrianskeho kniežatstva a kontrolovali jeho 
značnú časť. V čase formovania Uhorského štátu Nitra však zostala sídlom údelného kniežaťa 
z rodu Arpádovcov, to znamená, že v Nitre vládol druhorodený syn z vládnucich Arpádovcov 
a Nitrianske kniežatstvo si udržovalo určitú samostatnosť v rámci Uhorského kráľovstva. 
Disponovalo vlastným vojskom a dokonca neskôr razilo aj vlastné mince, ktoré mali väčšiu 
hodnotu ako kráľovské.
1106- Toto trvalo až do roku 1106, keď Uhorskému kráľovi Kolomanovi začala prekážať 
relatívna nezávislosť Nitry a dal oslepiť nitrianske knieža Almoša. Tým sa skončila existencia 
niekoľko storočí trvajúceho Nitrianskeho kniežatstva, kde postupne vládli rody Pribinovcov, 
Mojmírovcov a Arpádovcov.

1110- Kráľ Koloman obnovil v Nitre biskupstvo. Prvým biskupom sa stal Gerváz (Gervasius).
1241- Nitra ubránila hrad pred dobytím Tatármi.
1248- 2. septembra, kráľ Belo IV udelil Nitre výsady slobodného kráľovského mesta za to, že 
mu Nitra poskytla ochranu v čase protitatárskych bojov. V praxi to znamenalo , že mešťania
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si sami mohli zvoliť spomedzi seba richtára a 12 člennú správnu radu, ktorí spravovali ich 
záležitosti, riešili súdne spory, mohli usporadúvať raz týždenne trh, z ktorého poplatky išli 
mestu atď. Tieto výsady urýchlili v Nitre rozvoj obchodu i remesiel. Čo sa týka etnického 
zloženia, v Nitre žili prevažne Slováci a Maďari, ale aj nemecká a židovská menšina. Spolu to 
bolo asi 2 000 - 2 500 obyvateľov.
1288- Kráľ Ladislav IV daroval svoje kráľovské mesto Nitru biskupovi Paškovi za verné 
služby. Tým mesto stratilo niektoré zo svojich výsad a aj pozemky, ktoré pripadli biskupovi.
1313- Kráľ Karol Robert z Anjou ustanovil nitrianskych biskupov za dedičných hlavných 
županov za ich podporu pri bojoch o trón. V rukách biskupov sa tak sústredila celá cirkevná a 
svetská moc.
1317 - 1321- Hrad aj mesto dobyl a spustošil Matúš Čák Trenčiansky, ktorý vtedy vládol na 
značnom území.
1431- Hrad dobyli husiti.
15. storočie- Nitra sa uvádza stále ako slobodné kráľovské mesto. Richtár a 12 členná rada o 
každom rokovaní vydáva listinu opatrenú mestskou pečaťou. O výnosy z trhových poplatkov 
sa mesto delí s biskupom. Biskup vykonáva aj funkciu župana. Nitrianski biskupi zväčša mali 
ešte aj funkciu uhorského kancelára a zdržovali sa často vo Viedni a v Nitre mali určeného 
zástupcu.
16. storočie- Na začiatku 16. storočia začali Uhorsko ohrozovať Turci a v polovici storočia sa 
dostali až po Dunaj. Odtiaľ robili výpady smerom na sever a Nitra sa stala dôležitým bodom 
protitureckej obrany. Boli preto nariadené práce na opevnení hradu.
17 storočie- Pre mesto malo význam obdobie biskupa Jána Telegdyho 1619 - 1644. V roku 
1642 ukončil rozsiahlu prestavbu hradného chrámu a povolal do mesta františkánov, ktorí si 
postavili kláštor aj kostol v roku 1634 v Hornom meste. Po dobytí Nových Zámkov tureckými 
vojskami sa aj Nitra dostala do bezprostredného nebezpečenstva a v roku 1663 Turci zaútočili 
na Nitru. Nitrianska posádka však vydala bez boja hrad Turkom. Na jar 1664 cisárske vojsko 
dobylo Nitru späť.
1698- prišli do Nitry piaristi, ktorí tu otvorili gymnázium. Patrilo k najlepším v krajine a v 
roku 1702 si postavili kostol, ktorý patrí dodnes k typickým dominantám mesta.
1703- vypuklo protihabsburgské povstanie pod vedením Ferdinanda II Rákociho a po 
krátkom čase povstalci vládli na väčšine územia v roku 1704 po niekoľko týždňovom 
obliehaní sa zmocnili aj nitrianskeho hradu. Celé mesto bolo v ich rukách až do roku 1709, 
keď ho cisárske vojsko dobylo späť.
1711- Skončila sa vojna s Turkami i stavovské povstania a nastalo obdobie osvietenstva a 
rozsiahlych reforiem monarchie. Nitra bola po bojoch zničená a v meste sa v nasledujúcom 
období postavilo mnoho cenných stavieb v barokovom slohu.
1766- Vydláždenie ulíc mesta.
1777- Kráľovná Mária Terézia odňala nitrianskym biskupom hodnosť županov, ktorú odvtedy 
zastávali svetské osoby. Nitra bola dôležitým administratívnym a cirkevným centrom 
vtedajšieho Uhorska.
1848 - 1849- Revolučné udalosti, slovenské protimaďarské povstanie. Cisárske vojsko spolu 
so slovenskými dobrovoľníkmi porazilo maďarské. Po revolúcii nastalo administratívne 
zlúčenie Nitry s okolitými štvrťami / Párovce, Ďurková, Kapitulská/ a dosiahla tým 10 000 
obyvateľov. Na čele mesta už nie je richtár, ale mešťanosta.
1863- Prvý finančný ústav v Nitre - Nitrianska sporiteľňa so základným kapitálom 140 000 
zlatých.
1864- Začal fungovať parný mlyn na mieste dnešných mlynov, s dennou kapacitou 50 ton 
obilia.
1867- Rakúsko-maďarské vyrovnanie.
1876- Nitra železnične spojená so Šuranmi.
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1890- Verejné plynové osvetlenie mesta.
1896- Začal fungovať nitriansky pivovar.
1900- Prvé kino v Nitre.
1901 - 1903- Ministerstvo spravodlivosti si dalo postaviť v Nitre reprezentačnú secesnú 
budovu súdu podľa projektu budapeštianskeho projektanta Štefana Kissa.
1915- Celé mesto elektrifikované.
1914 - 1918- 1.svetová vojna.
1918, 28. október- Vznik Československej republiky. Nitra sa stala piatym najväčším 
mestom Slovenska a naďalej zostala sídlom župy. V medzivojnovom období mala Nitra malý 
nárast obyvateľstva a pomerne veľkú nezamestnanosť, ale bola administratívnym a 
poľnohospodárskym centrom celého juhozápadného Slovenska. Najväčšími zamestnávateľmi
v oblasti priemyslu bol parný mlyn, Ferenitka a sladovňa s pivovarom.
1930- V kine Palace premietnutý prvý celovečerný zvukový film na Slovensku.
1933- Celonárodné Pribinove oslavy pri príležitosti 1100. výročia postavenia prvého 
kresťanského kostola na území Slovenska. Oslavy vyvrcholili na známom pútnickom mieste 
na Kalvárii a zúčastnilo sa ich asi 300 000 ľudí.
1939, 14. marec Vznik Slovenského štátu. Slovensko stratilo zo svojho územia na úkor 
Maďarska. Nová hranica viedla na juh od Nitry asi 15 km.
1945, 30. marec- Koniec II. svetovej vojny v Nitre. Škody spôsobené vojnou mestu presiahli 
22 000 000 korún.

                   

1.7 Kultúrne dedičstvo mesta Nitry 

Mesto Nitra disponuje bohatým fondom hnuteľných i nehnuteľných objektov 
a predmetov s pamiatkovou hodnotou. Na území mesta Nitry sa nachádza 87 objektov 
a súborov národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky a 107 pamätihodností evidovaných v zozname 
pamätihodností na odbore kultúry Mestského úradu v Nitre. 
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V roku 2013 Mesto Nitra podporilo projekty obnovy v cieľovej oblasti Záchrana 
a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností dotáciou v celkovej výške 
5 000 Eur. Finančné prostriedky boli poskytnuté žiadateľovi Rímskokatolíckej cirkvi -
Biskupstvu Nitra na projekt Reštaurovanie kamennej balustrády so sochárskou výzdobou vo 
veži Katedrálneho chrámu sv. Emeráma.

V oblasti pamiatkovej starostlivosti bola očistená sochou Panny Márie s dieťaťom na 
Kalvárskej ulici a zreštaurovaný plot okolo sochy, bolo opravený a očistený podstavec 
kamennej sochy sv. Jána Nepomuckého na Župnom námestí a očistené a doplnené dielo Stĺp 
partnerských miest pred budovou MsÚ v Nitre.

                         

Mesto Nitra sa v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami rozvíjajúcimi činnosť na území 
mesta zapojilo do osláv Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Počas mesiaca september 
pripravili pre Nitranov program Diecézne múzeum, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 
Nitrianska galéria, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Slovenské poľnohospodárske 
múzeum, Židovská náboženská obec v Nitre. Sprístupnené boli viaceré kultúrne pamiatky 
a pamätihodnosti, ktoré bežne nie sú otvorené aj s výkladom sprievodcu.

1.8 Významné ocenenia udelené za r. 2013

Cena primátora 
Karol Bitter - za dlhoročnú aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní Dní zdravia v meste 
Nitra
František Dvořák - za celoživotný prínos k rozvoju zdravotníctva a propagáciu mesta Nitry
FS Tradícia – za propagáciu, šírenie dobrého mena a udržiavanie kultúrnych tradícií
Štefan Doman – za prínos vo výchove mladej generácie a udržiavanie kultúrnych tradícií
Helena Duchovičová in memoriam  - za obetavú prácu v spoločenských organizáciách 
v meste Nitra
PhDr. Marte Pernickej – za významný prínos k rozvoju výtvarného umenia a knižnej 
kultúry a zviditeľnenie mesta Nitry v kontexte Slovenska
Mgr. Katine Kühnovej – za obetavú a mimoriadnu prácu v kultúrno-spoločenskej 
a pedagogickej oblasti

Cena mesta Nitry 
V roku 2013 nebola udelená.

Čestné občianstvo mesta Nitry 
V roku 2013 nebolo udelené.
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1.9 Výchova a vzdelávanie 

Výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v meste Nitra v roku 2013 zabezpečovali školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry:

- 2 mestské detské jasle
- 25 materských škôl
- 13 základných škôl a 13 školských klubov detí
- 1 základná škola s materskou školou
- 1 základná umelecká škola 

FOTO: MŠ Nábrežie mládeže

Voľnočasové aktivity zabezpečovali:

- centrum voľného času 
- centrum zdravia pre deti predškolského veku
- 2 centrá voľného času pri 2 základných školách

Výchova a vzdelávanie sa orientovali na kvalitný, efektívny a moderný systém založený 
na tvorivo-humanistickom princípe.

Mesto ako zriaďovateľ zabezpečuje školám a školským zariadeniam vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti materiálno-technické vybavenie na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu. V roku 2013 zakúpilo pre materské a základné školy interaktívne 
tabule. Zabezpečilo kompletné materiálno-technické vybavenie  novovytvorených tried 
v zrekonštruovaných priestoroch Materskej školy, Piaristická 12, Nitra a Materskej školy, 
Mostná 1, Nitra. 

Mesto Nitra uzatvorilo s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Zmluvu o spolupráci za účelom zabezpečenia odbornej pedagogickej praxe študentov PF 
UKF v Nitre v materských školách. 

Pre všetkých žiakov 1. ročníka základných škôl na území mesta Nitry každoročne 
primátor mesta daruje prvú knihu a balíček pomôcok. V roku 2013 bolo odovzdaných 838 
kníh a balíčkov.

Ocenenie žiakov za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry
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Mesto Nitra venuje nemalú pozornosť i najmladšej generácií. Každoročne koncom 
školského roka oceňuje žiakov základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného 
času, ktorých je zriaďovateľom, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v krajských,  
celoslovenských i medzinárodných súťažiach.  

V roku 2013 si z rúk  pána  primátora  za  prítomnosti pedagógov,  riaditeľov  škôl,  
predstaviteľov  Mesta  a rodičov  prevzalo diplom a knihu  33 žiakov  a 6 družstiev.

Deň učiteľov

Mesto Nitra si váži prácu a obetavosť pedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení. Každý rok venuje pozornosť tým, ktorí sa svojou výnimočnou činnosťou zaslúžili 
o zveľadenie školy, úspechy a mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. 

Pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2013 si primátor mesta, viceprimátori i prednosta 
úradu uctili 26 pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry. Za svoju obetavú a veľakrát nezištnú prácu si ocenení  riaditelia, 
učitelia a vychovávatelia materských, základných škôl, umeleckej  školy a centra voľného 
času prevzali ďakovné listy, kvety, kazetu pier a 40-eurové nákupné poukážky. 

1.10 Zdravotníctvo
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Mesto Nitra pre svojich občanov zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti najmä 
prostredníctvom polikliník, v ktorých sa sústreďujú  neštátne zdravotnícke ambulancie 
a lekárne:

- poliklinika na Chrenovej 
- poliklinika na Klokočine
- zubná poliklinika Párovce

FOTO: Poliklinika na Klokočine        

Okrem polikliník zdravotnú starostlivosť v meste Nitra poskytujú:
- Fakultná nemocnica Nitra
- Špecializovaná nemocnica sv. Svorada – Zobor, n.o.
- Lekárska služba prvej pomoci: pre deti a dorast, pre dospelých a LSPP stomatologická
- množstvo neštátnych zdravotníckych ambulancií a verejných lekární

1.11 Sociálne zabezpečenie

V meste Nitra sa poskytovanie sociálnych služieb realizuje v súlade so zákonom č.448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a zároveň v kontexte so súvisiacimi právnymi predpismi 
v sociálnej oblasti. 

Mesto Nitra pre svojich občanov poskytuje nasledujúce sociálne služby :

   Pobytové sociálne služby 
a) Zariadenie opatrovateľskej služby, Jánskeho 7, Nitra
b) Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Jánskeho 7, Nitra
c) Útulok, Štúrova 55, Nitra
d) Zariadenie núdzového bývania, Krčméryho 22, Nitra
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   Ambulantné sociálne služby
a) Denný stacionár pre seniorov, Baničova 12, Nitra
b) Denný stacionár pre ŤZP občanov, Baničova 12, Nitra
c) Denný stacionár pre ľudí s autizmom, Baničova 14, Nitra
d) Centrum pre seniorov, Baničova 12, Nitra

- využívanie priestorov zdarma, bezbariérový prístup do zariadenia, možnosť 
zúčastňovať sa klubovej, kultúrnej a záujmovej činnosti, možnosť zabezpečenia 
stravovania v jedálni

   Terénne sociálne služby
a) opatrovateľská služba

- poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti
- poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi v meste Nitra –

Diecézna charita Nitra, Evanjelická zborová diakónia 
b) prepravná služba

- poskytovanie prepravnej služby na základe zmluvy, alebo nezazmluvnené 
poskytovanie sociálnej služby na základe telefonickej objednávky 24 vopred

c) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

    Podporné služby
a) Odľahčovacia služba

- počas poskytovania odľahčovacej služby mesto v rámci svojej pôsobnosti 
zabezpečí  alebo poskytne fyzickej osobe so zdravotným postihnutím sociálnu 
službu podľa jej výberu: formou pobytu v dennom stacionári, poskytovaním 
opatrovateľskej služby v domácnosti,  pobytom v zariadení opatrovateľskej služby 

b) sociálna služba v jedálni
- Jedáleň - Centrum pre seniorov, Baničova 12, Nitra
- Denné centrum, ul. Ľudovíta Okánika 6, Nitra
- Jedáleň - Bytový dom Senior, Krčméryho 2C, Nitra
- Kultúrny dom, Dubíkova 35, Nitra
- donáška stravy do domácnosti 

c) denné centrá
- poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti
- Denné centrum, Ľudovíta Okánika 6, Nitra + 4 odbočky (DC Staré mesto, DC 

Baničova, DC Krškany, DC- Centrum pre seniorov

 Ďalšie sociálne služby
a) požičiavanie pomôcok
b) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
c) sociálne poradenstvo
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Terénna sociálna práca v lokalite Orechov Dvor a Dražovce

Január 2013
Ukážková hodina: Dňa 10.01.2013 sa v Komunitnom centre na Orechovom dvore uskutočnila 
otvorená ukážková hodina žiakov 0-tého ročníka alokovanej triedy ZŠ Novozámocká pre 
rodičov a deti, ktoré od septembra začnú plniť povinnú školskú dochádzku.

Marec 2013
Beseda: Počas prebiehajúcich mestských misií na pozvanie rehoľných sestier saleziánok 
zavítala dňa 12.3. na Orechov dvor vzácna návšteva z Kremnice – manželia Herovi – Ján 
a Beáta. Pán Hero je riaditeľom cirkevnej školy bl. Zephyra Malu v Kremnici a jeho 
manželka tam pôsobí ako učiteľka.

Apríl 2013
Jarné upratovanie: Dňa 15. a 16.4.2013 sa uskutočnila brigáda zameraná na čistenie a 
upratovanie okolia bytoviek na Orechovom dvore
Deň Rómov: Dňa 10.4.2013 sa na Orechovom dvore uskutočnil kultúrno-zábavný program 
pri príležitosti Dňa Rómov. Program začal v Komunitnom centre bábkovým divadlom „O 
vlkovi a kozliatkach“ v podaní divadelného súboru Svetielko z Materského centra Klokanček.

Máj 2013
Divadielko: Pri príležitosti Dňa detí sa 30.mája uskutočnilo v Komunitnom centre na 
Orechovom dvore predstavenie bábkového divadla „O čarovnej lúke“.

Jún 2013
Deň detí: Dňa 5. Júna 2013 v popoludňajších hodinách sa v okolí Komunitného centra 
v lokalite Orechov Dvor konalo zábavno-súťažné podujatie pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí.

Júl 2013 
Letné tvorivé dielne: Počas horúcich letných dní sa na začiatku augusta uskutočnili pod 
vedením výtvarníka Pavla Bebjaka zaujímavé tvorivé dielne v hale na Orechovom dvore.
Návšteva letného kúpaliska: Dňa 24. Júla 2013 zorganizovali terénni sociálni pracovníci 
mesta Nitry v spolupráci so Správou športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
a koordinátorkou činností pre rómsku komunitu spoločnú návštevu mestského kúpaliska 
Sihoť v Nitre s deťmi z marginalizovanej rómskej komunity žijúcej v lokalite Orechov Dvor.

Október 2013
Jesenné upratovanie: Na Orechovom dvore sa zorganizovala brigáda zameraná na upratovanie 
okolia a likvidáciu divokých skládok odpadu. V spolupráci s nitrianskymi komunálnymi 
službami bol poskytnutý kontajner na ukladanie odpadu. Do upratovania sa zapojili najmä 
mládež a deti z Orechovho dvora v počte asi 20 osôb.
Posvätenie kríža: Z iniciatívy rehoľnej sestry saleziánky Evy Pullmannovej, ktorá pôsobí na 
Orechovom dvore ako asistentka učiteľky v nultom ročníku sa 9.10.2013 uskutočnilo 
posvätenie obnoveného kríža.
Otvorenie nového školského roka: Nový školský rok 2013/2014 sa dňa 2.9. začal na 
Orechovom dvore slávnostným otvorením novej triedy, ktorú Mesto Nitra vybudovalo pre 
žiakov nultého ročníka alokovanej triedy ZŠ Novozámocká.

November 2013
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Aktivita zameraná na odstraňovanie záškoláctva: Koordinátorka činností pre rómske 

komunity Mgr. Sládečková v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Nitry v 

Komunitnom centre v lokalite Orechov dvor individuálne stretnutia s rodičmi detí zamerané 

na konkrétne prípady záškoláctva detí z marginalizovanej rómskej komunity (MRK) Orechov 

dvor. Na dosiahnutie efektívneho riešenia terénni sociálni pracovníci prizvali pracovníčky 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, 

zástupcov základných škôl- Novozámocká, Krčméryho a špeciálnych ZŠ na Mudroňovej ulici 

a na Červeňovej ulici. Stretnutí sa taktiež zúčastnili referenti- špecialisti pre sociálne vylúčené 

skupiny OO PZ Nitra a zástupcovia Mestskej polície. Na úrovni jednotlivých inštitúcií boli 

stretnutia zamerané na posilnenie spolupráce, sieťovanie medzi jednotlivými inštitúciami, 

efektívnejšiu koordináciu činností a určenia jednotlivých postupových krokov na odstránenie 

hlavných dôvodov uvedeného sociálno-patologického javu.

December 2013 
Vianočný program detí : Rehoľné sestričky Katka, Vierka, Majka a Evka, ktoré pôsobia na 

Orechovom dvore pripravili spolu s deťmi prekrásne vianočné vystúpenie pre hostí a svojich 

rodičov. Touto peknou aktivitou prispeli k šíreniu vianočného posolstva o láske, pokoji a 

šťastí.

Stretnutie s Mikulášom : V spolupráci s rehoľnými sestričkami usporiadali terénni sociálni 

pracovníci dňa 4.12. stretnutie so sv. Mikulášom v Komunitnom centre na Orechovom dvore. 

Na Mikuláša a jeho darčeky sa tešili deti už od začiatku týždňa. Počas stretnutia si spolu s 

Mikulášom zaspievali po slovensky i po rómsky. Za svoju usilovnosť boli odmenené najmä 

školopovinné deti, ktoré sa snažia pravidelne chodiť do školy a prichádzajú pravidelne aj do 

Komunitného centra. Spolu s Mikulášom prežili deti pekné popoludnie a aj vďaka štedrým 

balíčkom so sladkosťami, ktoré venovalo deťom vedenie Mesta Nitry odchádzali natešení a 

povzbudení. 

Výsledky činnosti odboru nad rámec zákonných povinností

Projekt HELPS
“Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a 
stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy“
Cieľom projektu HELPS je rozvíjať a propagovať stratégie a skúsenosti, ktoré vedú k 
zlepšovaniu kvality života ohrozených skupín obyvateľstva. Hlavný dôraz kladie na starších 
občanov a osoby so zdravotným postihnutím v prostredí stredoeurópskych miest.
Projekt vychádza z dvoch predpokladov. Prvým je, že že deinštitucionalizácia staroby 
a zotrvávanie starých ľudí v ich pôvodnom prostredí sú pre spoločnosť výhodnejšie ako ich 
smerovanie do formálnej starostlivosti.  Druhým je poznatok, že v našej populácii je zotrvanie 
v starobe v pôvodnom prostredí  vysoko preferovanou hodnotou i na individuálnej úrovni. 
Testované zariadenia sú určené najmä osobám, ktoré sa vzhľadom na ich vek, zdravotný stav 
alebo sociálnu situáciu môžu ocitnúť v stave akútnej potreby so strany iných osôb. V projekte 
sú sledované dva typy takýchto zariadení: domáce tiesňové volanie a mobilné tiesňové 
volanie. Zariadenie domáceho tiesňového volania je klientom poskytnuté vo forme 
silikónového náramku, na ktorom sa nachádza červené tlačidlo, ktoré v prípade potreby daný 
človek stlačí a spúšťa tak alarm na dispečingu. Dispečing sa následne snaží nadviazať 
s klientom spojenie. Hovor prebieha z akéhokoľvek miesta v byte, a to vďaka citlivosti 
technológie na zvuk.
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1.12 Kultúra

Zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj kultúry, poskytovanie hodnotných 
umeleckých zážitkov, rôznorodá ponuka zmysluplného využitia voľného času obyvateľov 
Nitry i jej návštevníkov a snaha o  zlepšovanie podmienok pre jej realizáciu  patrí dlhodobo 
k rozvojovým zámerom Mesta Nitry. 

Dominujúcim motívom tradičných podujatí sa stalo jubileum 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Rok 2013 bol vyhlásený za Cyrilo-metodský rok, 
centrálne oslavy príchodu sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnili 4.-7.júla 2013.

Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Nitry za rok 2013

25. január 2013 Mestský reprezentačný ples
23. február Svetový deň sprievodcov
12. február Nitrianske fašiangy
24. marec Jarné zvyky / Sviatky jari

ľudové zvyky, vynášanie Moreny
27. marec Spomienková slávnosť k oslobodeniu Nitry
4. apríl – 27. apríl 2013 Nitrianska hudobná jar

jarný cyklus koncertov vážnej hudby
19. apríl Čermánske červené
24. apríl – 7. máj * Nitrianske univerzitné dni

komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a 
spoločenských podujatí zdôrazňujúcich aspekt spolupatričnosti 
UKF, SPU a Mesta Nitry

28. apríl – 26. máj 2013 ARS ORGANI
VI. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby

30. apríl Majáles - Krškany
11. – 12. máj Deň matiek
18. máj * Noc múzeí a galérií (Synagóga)

Otvorenie turistickej sezóny
24. máj Noc kostolov
24. – 26. máj Svätourbanské zoborské slávnosti
29. máj – 1. jún * Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozas

Prehliadky divadiel krajín V4
31. máj * 3Media party 
2. jún Medzinárodný deň detí 
9. – 30. jún Musica sacra  

XXIII. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby
4. – 7. júl Nitra, milá Nitra

Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie 
i súčasnosti Nitry, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

4. júl – 8. september Nitrianske kultúrne leto
letné podujatia pre všetky vekové kategórie:
- detské divadelné predstavenia a koncerty v Mestskom parku na 
Sihoti
- podujatia v mestských častiach – Chrenovské stánky (23.-
25.8.), Klokočinský jarmok (30.8.-1.9.), Janíkovský ohnivák
(31.8.), Hoj, vlasť moja! (30.8.), 
projekty organizované v spolupráci s inými subjektmi:
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- koncerty a podujatia na pešej zóne – Nitrianske jazzové korzo, 
Bažant kinematograf, 
- koncert na Martinskom vrchu
- Podzoborské vinobranie (8.9.), Mestský park na Sihoti

13. – 22. september * Dni európskeho kultúrneho dedičstva
27. september Svetový deň cestovného ruchu
27. september – 2. október * Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra

21. ročník medzinárodného divadelného festivalu 
12. október - 14. november Nitrianska hudobná jeseň

jesenný cyklus koncertov vážnej hudby
12. október Mesiac úcty k starším
1. december - 6. Január 2014 Vianoce v Nitre

nitrianske vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí, 
adventné, vianočné chrámové koncerty

*Podujatia organizované inými subjektmi v spolupráci s Mestom Nitra

Mesto Nitra v roku 2013 okrem tradičných kultúrnych podujatí a podujatí, ktorých je 
hlavným organizátorom, podporilo i množstvo podujatí organizovaných inými subjektmi, či 
už formou poskytnutia dotácia, alebo priamou spoluprácou. Popri podujatiach konaných na 
verejných priestranstvách v centre mesta (pešia zóna, Svätoplukovo námestie a Mestský park 
na Sihoti) organizuje Mesto Nitra i podujatia v priestoroch Synagógy, Fóra mladých a v 
kultúrnych domoch v mestských častiach – uvedené priestory sú určené aj na prenájom iným 
subjektom.

Súčasťou zámerov rozvoja kultúry mesta Nitry schválených Mestským 
zastupiteľstvom v Nitre v strategických dokumentoch / Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nitry, Koncepcia rozvoja kultúry mesta Nitry/ je i napĺňanie a rozvoj 
kultúrnych a duchovných potrieb obyvateľov i návštevníkov Nitry, podpora všestranného 
vzostupu mestských častí ako satelitov pohody, oddychu a duchovnej  obnovy, investovanie
do kultúrnej infraštruktúry, zatraktívnenie budov kultúrnych zariadení a ich premena  na 
multikultúrne živé priestory, rozvoj tvorivosti, voľnočasových aktivít a klubovej činnosti pre 
všetky vekové skupiny obyvateľov.

V súlade s týmito cieľmi Mesto Nitra postupne investovalo finančné prostriedky do 
kultúrnej infraštruktúry  a v súčasnosti prostredníctvom odboru  kultúry Mestského úradu 
v Nitre zabezpečuje prevádzku týchto kultúrnych zariadení : 

Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry
Kultúrno – spoločenské centrum Janíkovce
Kultúrny dom Dražovce
Kultúrny dom Dolné Krškany
Kultúrny dom Párovské Háje 
Kultúrny dom Mlynárce
Areál amfiteátra
Fórum mladých 
            

Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale zároveň je  od roku 2003 aj miestom na
realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí - komorných koncertov, výstav, divadelných
predstavení, výchovných koncertov, literárnych večerov a iných podujatí, benefičných akcií, 
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prezentácií humanitárnych projektov, ale aj zahraničných kultúr v Nitre a na Slovensku. 
Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra,  ale  priestor si prenajímajú aj iní 
organizátori. Mesto Nitra taktiež  participuje bezplatným resp. zľavneným poskytnutím tohto 
priestoru  na organizácii viacerých  podujatí organizovaných mimovládnymi organizáciami 
pôsobiacimi nielen na území mesta Nitry. 
Je tu umiestnená stála expozícia Múzea židovskej kultúry v Bratislave Osudy slovenských 
židov a stála expozícia grafík Shragu Weila. 

           Medzi významné podujatia minulého roka patria hudobné festivaly 40. ročníka 
Nitrianskej hudobnej jari, v rámci ktorého sa predstavili špičkoví domáci i zahraniční 
koncertní majstri a v spolupráci so ZUŠ J. Rosinského v Nitre sa tu predviedli i mladí 
interpreti zo slovenských i zahraničných umeleckých škôl.

V prvom polroku 2013 sa v Synagóge uskutočnilo viacero projektov umeleckých 
a stredných škôl mesta Nitry. Nitrianskemu publiku sa predstavili študenti Súkromného 
konzervatória H. Madariovej Novoročným koncertom klasickej hudby a taktiež 
veľkonočným koncertom. Na počesť 10 výročia založenia tejto školy odznel Slávnostný 
koncert. Študenti Súkromnej ZUŠ Tralaškola sa uviedli koncertom študentov. Študenti 
Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre usporiadali multižánrové 
koncertné predstavenie pod názvom Dnes (sa) hrajú estetici. Pod názvom Musica da 
camera sa predstavili študenti KH PF UKF v Nitre svojimi záverečnými koncertmi. V rámci 
samostatných koncertov spestrili program v Synagóge klaviristi Zuzana Vontorčíková a Peter 
Nágel a flautistka Mária Pindešová. Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Mestom 
Nitra pripravili folklórny večer - Môj vienok zelený. Krajská knižnica Karola Kmeťka v 
spolupráci s Mestom Nitra pripravili Večer venovaný jubileu Miroslavy Zaujcovej Kde si 
holubienka lietala. Synagóga otvorila opäť svoje brány v rámci medzinárodného podujatia 
Noc múzeí a galérií. Pre najmenších divákov divadlo Clipperton odohralo predstavenie 
Princezná so zlatou hviezdou. SZ Nitria pozval na účinkovanie taliansky zbor Corale San 
Salvatore a neskôr pod vedením Ondreja Šaraja uviedol časť svojho programu spevácky zbor 
Nitria. Zahraničné a slovenské bluegrassové kapely priviedli do Synagógy Komunitné 
centrum v spolupráci s mestom Nitra na Bluegrass párty. Už po druhý krát Lenka Filipová
potešila svojich priaznivcov koncertom pod názvom Concertino. Nadväzujúc na 
predchádzajúce roky sálu Synagógy zaplnili žiaci Spojenej školy internátnej na predstavení 
Pieseň ako modlitba. Ladislav Spišiak podnietil k literárnej tvorbe žiakov ZŠ kráľa 
Svätopluka a ZŠ kniežaťa Pribinu. Výsledkom spolupráce bola prezentácia kníh Povesti 
a Legendy Zobora  a Legendy o Pribinovi. Návštevníci Synagógy prvý júlový týždeň mali 
možnosť prezrieť si  vyše 200 jedinečných exponátov biblií z rôznych kútov sveta. 
Výstavu usporiadalo o.z. Biblia na cestách v spolupráci s Mestom Nitra. Pri príležitosti 10. 
výročia otvorenia Synagógy Mesto Nitra v spolupráci so Žid. náboženskou obcou v Nitre 
pripravili výstavu prác Aleny Bugárovej pod názvom Spomienky. Dni európskeho kult. 
dedičstva v Nitre spestril koncert pod názvom Mazal tov  so sprievodným slovom P. 
Schwarza. Z. Homolová, S. Smetana a M. Železniak – Trojka Z. H. predstavili svoj repertoár 
nitrianskemu publiku v priestoroch Synagógy. Už tradične nitr. Synagóga poskytuje priestory 
pre časť akcií Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Aj tento rok sa tu usporiadala 
nočná prehliadka Synagógy – Biela noc. Taktiež už tradíciou sa stali rozhlasové hry pre deti. 
Mesto Nitra a Súkromné konzervatórium v Nitre pripravili pre milovníkov hudby už  9. 
cyklus koncertov vážnej hudby Nitrianska hudobná jeseň 2013, nad ktorým prevzal záštitu 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. S veľkým záujmom detí a pedagogických pracovníkov sa 
stretla akcia pod názvom Celé Slovensko číta deťom na ktorej významné osobnosti mesta 
čítali deťom úryvky s ich obľúbených kníh. Milovníkov folklóru potešilo vystúpenie skupín 
Banda a Vranky. Spoluusporiadateľmi boli KOS Nitra a Mesto Nitra. Zaplnená synagóga 
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tlieskala šansónom, love songom a židovským piesňam v podaní speváčky Kataríny 
Hasprovej. Nitra  bola jedným z miest koncertného turné Andreja Šebana a jeho skupiny. 
Nemalú zásluhu na rozvoji hudobného cítenia žiakov a študentov Nitry majú aj výchovné 
koncerty – Malá čarovná flauta a predstavenie mladých talentovaných hudobníkov z Nitry 
pánom Petrom Michalicom. Mnohonásobní darcovia krvi boli aj tento rok slávnostne ocenení 
v priestoroch Synagógy. December sa niesol v znamení vianočných koncertov v podaní 
študentov a pedagógov Katedry hudby PF UKF v Nitre, ZUŠ J. Rosinského v Nitre, 
Tralaškoly, SZUŠ Heleny Madariovej a Speváckych zborov Nitria a Dúha. Posolstvo 
židovského duchovného a kultúrneho dedičstva piesňou, tancom, slovom priblížili 
organizátori RUT, o.z. Radosť, Um, Tvorivosť a TJCII Slovensko. Mária Čírová predviedla 
piesne zo svojho repertoáru vo Výnimočnom vianočnom koncerte. Jubilejný 10. Strieborný 
vianočný večer Evy Pavlíkovej a jej hostí potešil všetkých priaznivcov jej umenia.

Synagóga bola aj v minulom roku dôstojným priestorom pre udeľovanie ocenení 
mesta Nitry, vyhodnotenie športovcov, oceňovanie učiteľov, darcov krvi, dobrovoľníkov 
a pod. 

V rámci prenájmu ju využili na realizáciu podujatí, Sri Chinmoy Centrum Bratislava,
Povalač s.r.o., Súkromné konzervatórium, SZUŠ Tralaškola, SZUŠ H. Madariovej, Stredná 
zdravotnícka škola, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, RUT, o.z. Radosť, Um, 
Tvorivosť, Agentúra Gordon s.r.o. a i. 

Fórum mladých

Fórum mladých bolo otvorené v rámci Nitrianskych univerzitných dní dňa 
26.4.2010.Verejnosti je prístupné 7 dní v týždni od 13.00 do 21.00 h s možnosťou 
prispôsobenia otváracích hodín záujmu verejnosti a charakteru podujatia.
Všetky zrealizované akcie majú prevažne preventívny, výchovný, vzdelávací a náučný 
charakter a sú zamerané na kultúrne, spoločenského a športové vyžitie mládeže.

Hlavným cieľom projektu Fórum mladých je osloviť cieľovú skupinu 15 až 25 
ročných mladých ľudí / študenti stredných škôl a univerzít v Nitre, záujmovo združená 
mládež, mládež zo sociálne slabších rodín, hendikepovaná mládež, náhodné skupiny, talenty /  
a ponúknuť im priestor na stretnutia, realizáciu voľnočasových aktivít, podporovať ich talent, 
rozvíjať ich osobnosť a záujmy, zapájať ich do spoločenského diania a motivovať ich 
k aktivite a spolupráci na projektoch Mesta Nitry.

Fórum mladých navštívilo k 31.12.2013 celkom 9112 návštevníkov. Po aktívnej práci 
v mediálnej oblasti  a zatraktívnením dramaturgie v roku 2011 sa Fórum mladých dostalo do 
povedomia nielen nitrianskej mládeže, ale aj do povedomia širokej nitrianskej verejnosti 
(záujem o aktivity Fóra mladých ľudí nad 25 rokov).

Čo sa týka obľúbenosti jednotlivých aktivít, treba spomenúť najmä Zumbu, Rockovú 
školu a Školu fotografovania. Záujem zo strany mládeže je aj o  Capoieru, Jogu, Tanečný 
šport a hip-hop.  Veľkému záujmu sa tešia aj neorganizované činnosti ako je tanec 
v telocvični, hra na hudobné nástroje, spoločenské hry a všetky ostatné aktivity v herni.  

Herňa Fóra mladých, ktorá je otvorená každý deň, slúži na stále aktivity voľného času 
ako stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, šípky, knižnica, spoločenské hry alebo posedenia 
s priateľmi či prípravu do školy.
Pravidelným monitoringom  záujmu o aktivity vo Fóre mladých je možné flexibilne reagovať 
a v prípade potreby ponuku aktuálne upraviť.
            Pre splnenie naplánovaných cieľov sa postupne rozširuje ponuka podujatí, zlepšila sa 
propagácia formou blízkou mladým ľuďom aby sa tak zabezpečilo  zvýšenie návštevnosti 
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Fóra mladých, ktorá bola ovplyvnená spoplatnením.  V prípravnej fáze je rozšírenie ponuky  o  
kurz spoločenských tancov, alternatívnych tancov, cvičenie jogy, hudobný, divadelný 
a filmový festival, burzy a Speed Dating ( moderný spôsob zoznámenia- rýchle rande). 

Areál  amfiteátra

V roku 2013 sa v areáli amfiteátra napriek úsiliu zo strany mesta Nitry neuskutočnili 
žiadne podujatia,  organizátorov koncertov a koncertných šnúr limituje najmä nadštandardne 
veľká kapacita areálu, ktorú pri súčasnej ponuke kultúrnych podujatí v rámci regiónu nie je 
jednoduché naplniť.

Kultúrne domy v mestských častiach Dražovce,  Janíkovce, Dolné Krškany, Párovské Háje
a Mlynárce 

       Kultúrne domy sú kultúrnym stánkom a zároveň plnia funkciu priestorov pre 
rozvíjanie a realizáciu spoločenských, športových aktivít  obyvateľov v príslušných 
mestských častiach.

V roku 2013 Mesto Nitra v KSC Janíkovce a v KD Dražovce, Dolné Krškany, 
Párovské Háje, Mlynárce zrealizovalo v súčinnosti v jednotlivými výbormi mestských častí 
plesy, country majáles (KD Dolné Krškany) fašiangové stretnutia, slávnostné programy 
venované Dňu matiek, Guláš Cup v Párovských Hájoch, Janíkovský ohnivák v Janíkovciach, 
Sviatok nového chleba v Dražovciach, programy pre seniorov v rámci „Mesiaca úcty 
k starším,“  vianočné koncerty /vianočný koncert FS Tradícia – Dražovce, koncert Martina 
Jakubca – v Krškanoch, mikulášske stretnutie pre deti v KD Párovské Háje a KD Mlynárce/. 
Tieto objekty sú zároveň priestorom na pôsobenie rôznych občianskych združení, 
podnikateľských subjektov i občanov.

KD Dolné Krškany 
Časť objektu kultúrneho domu je využívaná na činnosť Slovenského zväzu 

drobnochovateľov  a Klubu seniorov.  Zmluvy sú podpísané so Službytom ako správcom 
objektu.
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Spoločenská sála je  využívaná na prenájmy – rodinné stretnutia, predajné 
trhy, kultúrne akcie organizované mestom v spolupráci s VMČ a pod. Pravidelne sa tu 
uskutočňujú stretnutia mládeže a mladých rodín s miestnym farárom a stolnotenisové 
popoludnia najmä pre seniorov.

KD Dražovce
Kultúrny dom je miestom na  stretnutia viacerých spolkov a združení pôsobiacich 

v mestskej časti Dražovce. Využívaný je na pravidelné nácviky folklórneho súboru OZ 
Tradícia, stretnutia chrámového zboru, Slovenského zväzu  záhradkárov, Slovenského zväzu 
včelárov, Vinohradníckeho spolku, miestneho odboru Matice slovenskej, miestneho odboru 
Slovenského červeného kríža a pravidelné aktivity Jednoty dôchodcov. 
            Spoločenská sála je  rovnako využívaná na prenájmy typu - rodinné stretnutie, 
predajné trhy, firemné stretnutia  a samozrejme kultúrne podujatia  realizované  Mestom Nitra 
v spolupráci s VMČ . 

KSC Janíkovce
Najčastejšie využívaný kultúrny stánok, ktorý prevádzkuje Mesto Nitra v mestských 

častiach. Slúži najmä na pravidelné stretnutia občianskych združení, ktoré pôsobia v tejto 
mestskej časti. Využívaný je na pravidelné aktivity a podujatia miestneho odboru  Matice 
slovenskej,  cvičenie žien, stretnutia a podujatia Slovenského zväzu záhradkárov, nácvik 
spoločenských tancov OZ Vision Dance a samozrejme rôzne rodinné stretnutia.

KD Párovské Háje
V KD sa pravidelne stretávajú členovia miestneho odboru Jednoty dôchodcov, 

uskutočnili sa tu kultúrne podujatia v spolupráci s VMČ – koncert ku Dňu matiek, slávnostný 
program  pre seniorov, mikulášske posedenie pre deti. Priestor bol prenajatý podnikateľskému 
subjektu na uskutočnenie firemného stretnutia, súkromným osobám na rodinné stretnutia.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský 
život v jednotlivých mestských častiach sa bude orientovať na rozvíjanie kultúrnych tradícií 
mesta a podporu kultúrnych aktivít so zreteľom na jeho slávnu históriu i modernú súčasnosť.

1.13 Cestovný ruch 

Útvar propagácie a cestovného ruchu sa delí na referát propagácie a redakcie, referát 
cestovného ruchu a prevádzku NISYS. Hlavné priority útvaru: ukončenie projektu Podpora
aktivít cestovného ruchu v meste Nitra, podpora aktívneho cestovného ruchu (incomingového 
cestovného ruchu), spolupráca s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu pri tvorbe 
pobytových balíčkov, spolupráca a realizácia projektov s partnerskými mestami, spolupráca 
súkromného a verejného sektora, osveta v oblasti cestovného ruchu, regionálne vzdelávanie 
a ďalšie.

Mesto Nitra sa prezentovalo v roku 2013 na troch  výstavách cestovného ruchu na 
Slovensku: ITF Slovakia Tour v Bratislave, Go Region Tour v Brne, Holiday World v Prahe a 
v rámci  výstavy Agrokomplex Regióny Slovenska. V roku 2013 v areáli Agrokomplexu bol 
pre návštevníkov výstav k dispozícii infopult NISYSu a stánok Nitrianskej organizácie 
cestovného ruchu, kde sa  poskytovali informácie o Nitre návštevníkom medzinárodných 
výstav, ako napr. na výstave Nábytok a bývanie, Gardenia, Medzinárodný strojársky veľtrh, 
Agrokomplex, Autosalón Nitra.V rámci zahraničnej spolupráce s partnerskými mestami sa 
Mesto Nitra prezentovalo na výstave cestovného ruchu v Osijeku (Chorvátsko) a vo 
Vespréme (Maďarsko).
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Vo februári 2013 sa Nitra už 10. krát zapojila do osláv  Svetového dňa sprievodcov 
cestovného ruchu, kde boli pre návštevníkov pripravené bezplatné prehliadky.                        
Letná turistická sezóna spoločne s podujatím Nitriansky vínny festival sa otvorila v Nitre               
na Pribinovom námestí v máji. V júli 2013  sa Mesto Nitra zapojilo do veľkolepých osláv 
1150. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda celoslovenskou propagáciou a infostanom                            
na Svätoplukovom námestí počas osláv. Svetový deň cestovného ruchu  sa v roku 2013 
uskutočnil počas podujatia Divadelná Nitra a zároveň v rámci Dní partnerských miest bola 
návštevníkom reštaurácií a pubov odprezentovaná maďarská kultúra a kuchyňa. Počas 
divadelného jarmoka spoločne s mestom Nitra sa predstavilo návštevníkom podujatia aj 
partnerské mesto z Maďarska, mesto Vesprém. Pre návštevníkov bol pripravený 2. ročník 
súťaže „Naj suvenír“. Mesto Nitra v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v októbri pripravilo a zorganizovalo výstavu 
fotografií pri príležitosti 10. výročia od poslednej návštevy sv. Otca Jána Pavla II. na 
Slovensku. Súčasťou vernisáže bolo aj premietanie dokumentu J. Pavol II. „Hľadal som Vás“. 

V rámci regionálnej výchovy sa spolupracovalo so SOŠ Levickou formou odbornej 
praxe študentov.

NISYS

Mesto Nitra zabezpečovalo počas celého roka prevádzku Nitrianskeho informačného 
systému (NISYS). NISYS – člen Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) tvorí 
Mestský informačný systém – určený pre domácich obyvateľov a Turistický informačný 
systém určený pre domácich a zahraničných návštevníkov Nitry. V roku 2013 sme si 
pripomenuli 20 rokov vzniku Nisysu. 

NISYS denne monitoruje dva základné štatistické ukazovatele: osobný kontakt so 
zákazníkmi a telefonický kontakt so zákazníkmi.  K 31. 12. 2013 navštívilo NISYS 11 127 
domácich návštevníkov a 2 873 zahraničných turistov, z toho najviac z Českej republiky, 
Nemecka, Rakúska, Francúzska, Ruska, Talianska a USA. Zaujímavosťou sú návštevníci 
z Nového Zélandu, Dubaja, Thajska, Kanárskych ostrovov, Macedónska, Indonézie, Iraku, 
Ekvádoru, Brazílie a iných exotických destinácií. 

Telefonický kontakt využilo okolo 4 194 domácich a 58 zahraničných klientov. 

NISYS zabezpečuje sprievodcovské služby pre turistov v slovenskom alebo v cudzom jazyku 
(anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom, španielskom, poľskom, srbskom, 
chorvátskom). NISYS takisto zabezpečuje preklady a tlmočnícke služby do slovenského 
a iných jazykov pre potreby Mesta Nitry. Počet osôb, ktoré využili sprievodcovské služby 
k 31. 12. 2013 je 2 773, z toho v slovenskom jazyku 1 941 osôb a 832 v cudzom jazyku. 

Koncom roku 2013 prebehla modernizácia priestorov interiéru Nisysu, ktorú 
realizovala na základe návrhu architektky Zuzany Gajovej spoločnosť AVALON.  Novinkou 
v zrekonštruovaných priestoroch NISYSu je panel s propagačnými materiálmi z partnerských 
miest a  väčší a prehľadnejší priestor pre propagačné materiály o Nitre a okolí s oddychovou 
zónou.  
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V roku 2013 bol vydaný propagačný materiál Prehliadky Nitry, novinkou 
sprievodcovských služieb NISYSu je zaradenie trasy spojenej s ochutnávkou špecialít 
v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu.

Mesto Nitra v roku 2013 vydalo brožúru a noviny pre širokú verejnosť „Nitra pre vás 
2011-2012“. Taktiež bola dotlačená kniha o Nitre, brožúra Spoznaj svoje mesto pre deti, 
Výlety do okolia a Informačník pre turistov vo viacerých jazykových mutáciách (slovenský, 
anglický, maďarský, chorvátsky a poľský jazyk), skladacia mapa Nitry. V roku 2013 bola 
vypracovaná elektronická prezentácia o Nitre v slovenskom a anglickom jazyku.

PROPAGÁCIA 

Mesto Nitra vlastní 32 betónových skruží pre poskytovanie plateného i bezplatného 
vylepovania tlačených reklamných predmetov. V roku 2013 bolo prostredníctvom NISYSu 
vylepených 10 922 kusov.

V rámci outdoorovej propagácie bol osadený moderný elektronický informačný 
dotykový panel, ktorý slúži ako plnohodnotný zdroj informácií turistom, ale aj domácim 
obyvateľom na Svätoplukovom námestí. Taktiež bola osadená informatívna tabula 
o Zoborskom kláštore na Zobori. Na Kalvárii sme v spolupráci s NOCR zrealizovali 
rozhľadňu s informačnou tabuľou a s ďalekohľadom.     

V roku 2013 sa Útvar propagácie a CR podieľal na propagácií podujatí 
organizovaných Odborom kultúry, Odborom školstva, mládeže a športu, Odborom sociálnych 
služieb i samotným Útvarom propagácie a CR. Medzi najväčšie propagované podujatia 
patrili:

- Mestský reprezentačný ples
- Nitrianska hudobná jar
- Ars Organi
- Otvorenie turistickej sezóny
- Musica Sacra
- 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda
- Nitra,  milá Nitra
- Nitrianske kultúrne leto
- Svetový deň cestovného ruchu
- Nitrianska hudobná jeseň
- Vianoce
- Primátorská kvapka krvi
- Nitracaching
- Nitrianske mestské behy /Beh Nitranov/

Okrem podujatí organizovaných Mestom Nitra sa Útvar propagácie a CR podieľal aj 
na propagácii podujatí, v ktorých bolo mesto spoluorganizátorom alebo nad ktorými prebral 
záštitu primátor mesta. Medzi tie patrili:

- Nitrianske univerzitné dni
- benefičný koncert Slniečko zažiari v máji
- Vínny festival
- Festival jahôd a ružového vína
- Divadelná Nitra
- koncerty, festivaly, výstavy.... 
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Pri propagácii podujatí sa využívala spolupráca so subjektmi zabezpečujúcimi 
umiestňovanie tlačených reklamných predmetov na plochách, ktoré nepatria mestu:               
Spoločnosť ARRIVA Nitra a.s. zabezpečila na základe zmluvy o spolupráci umiestnenie 
plagátov v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy.
Na základe dohody poskytuje spoločnosť euroAWK s.r.o. Mestu Nitra plochy v citylightoch 
a bilboardoch umiestnených v meste, kde bolo v roku 2013 využitých 100 kusov citylightov 
a 5 kusov bilboardov. 
Prostredníctvom spoločnosti ARDSYSTÉM s.r.o. má Mesto Nitra k dispozícii 38 plôch v 19 
trojbokových a štvorbokých vitrínach pre potreby cestovného ruchu. Plochy sú určené pre 
turistov – obsahujú mapy a informácie o pamiatkach v slovenskom jazyku a troch 
cudzojazyčných mutáciách (anglicky, nemecky a maďarsky). V roku 2013 boli dve z týchto 
plôch pretransformované na dotykové mapy, vďaka ktorým sa môžu turisti ľahšie orientovať 
v meste Nitra.
Okrem týchto informačných plôch poskytuje ARDSYSTÉM aj plochy, ktoré môže Mesto 
Nitra využiť na propagáciu kultúrnych, športových či iných spoločenských podujatí. V roku 
2013 bolo týmto spôsobom využitých 45 plôch.

V roku 2013 podpísalo Mesto Nitra zmluvy o mediálnej spolupráci so spoločnosťami:
- TASR /Tlačová agentúra Slovenskej republiky/ - dodávanie a poskytovanie 

spravodajského servisu a tlačových správ

- MAXMEDIA s.r.o. /rádio MAX/- mediálna spolupráca v oblasti kultúrneho, športového 
a spoločenského života mesta Nitry

- Televízia CENTRAL - dodávanie obrazových informácií 

- NAŠE MESTÁ s.r.o /mojaNitra.sk/ - mediálna podpora a prezentácia 

- Petis Press, a.s. /MY Nitrianske noviny/ - mediálna podpora a prezentácia

Mediálni partneri zabezpečovali prostredníctvom článkov, reportáží a upútaviek 
propagáciu Mesta Nitra.

V roku 2013 vychádza kultúrno-spoločenský mesačník Nitra v novej podobe a plnofarebnej 
verzii, súčasťou každého mesačníka je aj skladačka Kam v Nitre s aktuálnymi informáciami 
o kultúrno-spoločenskom dianí v Nitre. 

O dianí v meste sa obyvatelia Nitry dočítali na strane inzertného týždenníka Nitrianske 
ECHO, na webových stránkach www.nitra.sk a www.nisys.sk ako aj sociálnej sieti Facebook, 
ktorá  bola založená vo februári 2013. 

Každý druhý týždeň sa zostavoval newsletter mesta Nitry s aktuálnymi informáciami a 
pozvánkami, ktorý je zasielaný záujemcom na cca 500 e-mailových adries. 

Pravidelne sa sleduje dianie v Nitre do celoročného zápisu do kroniky mesta v 10 kapitolách, 
ktorý sa dáva na schvaľovanie príslušnej komisii MZ v Nitre.

V roku 2013 bolo vybavených 1300 požiadaviek na zodpovedanie otázok pre médiá. 
V roku 2013 bolo printovým, elektronickým a internetovým médiám zaslaných viac ako 50 
tlačových správ.
V roku 2013 referát redakcie vytvoril príhovory k rôznym festivalom a iným udalostiam, kde 
bolo mesto Nitra spoluorganizátorom, resp. sa konali pod záštitou primátora Nitry. 
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1.14 Šport

Mesto Nitra tak ako po minulé roky opäť vytvorilo aj v roku 2013 dobré podmienky 
na napredovanie športu v meste. Počas roka sa uskutočnili mnoho športových podujatí, 
ktorých sa zúčastnili obyvatelia mesta ako diváci alebo ako športovci. Na príprave 
jednotlivých akcií participovalo mesto Nitra aktívne – zorganizovaním podujatia 
zamestnancami Odboru školstva, mládeže a športu alebo spoluprácou s externým klubom, 
združením alebo pasívne – poskytnutím dotácie jednotlivým klubom. 

Tradične mesto Nitra vyčlenilo v rámci rozpočtu sumu na podporu športu 
prostredníctvom dotácie. Dotácie sa rozdeľovali medzi štyri základné fondy, a to fond úhrady 
výdavkov na prenájmy a energie, fond mládežníckeho športu, fond vrcholového športu a fond 
športových podujatí.

Medzi tradičné podujatia, ktoré mesto Nitra v oblasti športu v roku 2013 
zorganizovalo, môžeme zaradiť Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Nitry za rok 
2012, Olympiáda materských škôl, Nitrianske mestské behy, Dni športu, Športový deň 
základných škôl, Večerný beh Nitrou, Liga nitrianskych ZŠ v basketbale, futbale, volejbale, 
hádzanej a florbale. 

OŠMaŠ opäť zorganizoval už druhý ročník súťaže v geocachingu s názvom 
Nitracaching. Do súťaže sa zapojilo mnoho občanov mesta a taktiež žiaci základných škôl. 
Dané podujatie sa pomaly začína zaraďovať medzi tradičné.

Po prvýkrát sa zorganizovalo podujatie s názvom Šarkaniáda. Podujatie zožalo veľký 
úspech. Na Kalvárii sa v deň súťaže zúčastnilo množstvo rodín s deťmi, ktoré si púšťali 
svojich „drakov“ a súťažili medzi sebou. 

Mesto participovalo na mnohých miestnych, regionálnych a medzinárodných 
podujatiach ako napríklad Majstrovstvá sveta vo futbale do 17 rokov, ktoré sa konali na 
štadióne FC Nitra.

             Údržbu a modernizáciu športových objektov uskutočňovala príspevková organizácia 
mesta Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry.

Objekty mestského majetku, ktorý sa využíva na športovú a rekreačnú činnosti:

 Mestský kúpeľ, Kúpeľná 4
 Letné kúpalisko, Jesenského 3
 Mestská športová hala, Dolnočermánska 106
 Zimný štadión, Jesenského 2
 Futbalový štadión, Jesenského 4
 Tenisové kurty, Jesenského 4
 Telocvičňa, Parkové nábrežie 27
 Atletický štadión, Tr. A. Hlinku 55
 Futbalový štadión, Golianova 2
 Telocvičňa, Hlboká 2
 Tenisový areál – Chrenová, Ďumbierska 2
 Futbalový štadión, Janíkovce
 Futbalový štadión, Drážovce
 Futbalový štadión, Krškany
 Futbalový štadión, Kynek
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 Multifunkčné ihriská : Prima areál Ždiarska, Janíkovce, Párovské Háje, Kynek, 
Mlynárce, Horné Krškany, Diely

 Skatepark, Klokočina

 Mestský kúpeľ: prevádzka krytého bazéna pre dospelých 25 m, detského bazéna a 
sauny

 Letné kúpalisko: prevádzka plaveckého bazéna 50 m, plaveckého bazéna 40 m, 
rekreačného bazéna, dvoch detských bazénov, tobogán s dojazdovým bazénom 80 m, 
4 beach volejbalové ihriská

 Mestská športová hala: prevádzka športovej plochy s hľadiskom – halové športy, 2 
squashové kurty, bedminton, stolný tenis

 Tenisové kurty Chrenová: prevádzka 4 tenisových kurtov s umelým povrchom, 9 
vonkajších antukových kurtov, kolkáreň

Prehľad športových podujatí Mesta Nitry za rok 2013

14. marec                             OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŚPORTOVCOV 
                                              MESTA NITRY ZA ROK  2012
                                              Oceňovanie športovcov, športových kolektívov 
                                              a osobností z oblasti športu.
Miesto konania:                    Synagóga

30. apríl      BESEDA S ĽUBOŠOM MORAVČÍKOM  
Pri príležitosti Majstrovstiev sveta vo futbale hráčov do 17 
rokov, ktoré sa konali v Nitre,  sa zorganizovala beseda 
s ambasádorom  podujatia Ľ. Moravčíkom a žiakmi základných 
škôl. 

Miesto konania:          CVČ Domino Nitra

17. máj – 18. máj VYŠEHRADSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY
Prvý ročník cyklistického ultramaratónu z Budapešti do 
Krakova cez Slovensko a Českú republiku. Trať viedla aj cez 
Nitru, kde bol na Chrenovskom moste kontrolný bod.

Miesto konania:          prechod cez mesto Nitra

25. máj BEH PRE ŽIVOT
Tradičné charitatívne bežecké podujatie organizované Nadáciou 
Tesco a mestom Nitra.
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Miesto konania:          Svätoplukovo námestie a Mestský park na Sihoti

27.máj – 7. júl NITRACACHING
Moderná turisticko-športová súťaž v hľadaní skrýš pre občanov 
mesta od najmladšieho veku až po seniorov.

Miesto konania: zákutia mesta Nitry

19. jún      OLYMPIÁDA MATERSKÝCH ŠKÔL
Vštepovanie olympijskej myšlienky deťom materských škôl 
prostredníctvom súťaže v športových disciplínach ako beh, 
skok, a hod loptou.

Miesto konania:          Atletický štadión TJ Stavbár Nitra

19. jún      VYHODNOTENIE MESTSKEJ ŠKOLSKEJ LIGY  
Oceňovanie najúspešnejších tímov v mestskej školskej lige 
v športoch – futbal, volejbal, hádzaná, basketbal a florbal. 
Absolútny víťazi disciplín získavajú putovný pohár.

Miesto konania:          Atletický štadión TJ Stavbár Nitra

28. jún SENIORSKÁ OLYMPIÁDA
Športové zápolenie medzi nitrianskymi seniormi a tiež aj 
seniormi z partnerských miest ako napríklad Kroměřiž, Spišská 
nová Ves.

Miesto konania:          Atletický štadión TJ Stavbár Nitra

15.september      NITRIANSKE MESTSKÉ BEHY 2013  
Bežecké preteky na rôznu dĺžku trate: Hobbybeh, Citysports 
polmaratón a beh na 10 km. Trasa behov viedla cez park, staré 
mesto a nábrežie rieky cez nitrianske mosty.

Miesto konania:          Mestský park na Sihoti 

2. október            ŠPORTOVÝ DEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Športové súperenie medzi žiakmi jednotlivých nitrianskych 
základných škôl v atletických disciplínach.

Miesto konania: Mestská športová hala na Klokočine.

15. október            ŠARKANIÁDA
Súťaž o najkrajšieho, najväčšieho, najzaujímavejšieho 
a najvtipnejšieho šarkana spojená s ich púšťaním.
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Miesto konania: Kalvária

15. október            ZATVÁRANIE NEBA NAD NITROU
Uzatváranie paraglidingovej sezóny a uzatváranie neba spojené 
s možnosťou tandemových zoskokov.

Miesto konania: Vyhliadka Zobor

13. novembra            VEČERNÝ BEH NITROU
Beh v centre Nitry na rôzne vzdialenosti pre rôzne vekové 
kategórie od 6 rokov až po veteránov.

Miesto konania: Pešia zóna v Nitre

september - december           DNI ŠPORTU  2013
Miesto konania: športoviská v meste Nitra
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1.15 Hospodárstvo 

Z pohľadu hospodárstva je Nitra je nielen najväčším centrom zamestnanosti Nitrianskeho 
kraja, ale aj v rámci Slovenskej republiky je významným hospodárskym centrom. 

Ekonomika mesta  je založená na odvetviach služieb, v ktorých  majú veľký význam 
najmä trhové služby obchod, cestovný ruch, doprava, telekomunikácie, peňažníctvo, 
poisťovníctvo. Z výrobných aktivít sú podporované najmä environmentálne prijateľné a 
sofistikované priemyselné odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. 

Dôležitú úlohu má aj poľnohospodársky výskum a vývoj a potravinárska výroba. 
Vznikom podnikateľských subjektov, transformáciou štátnych a družstevných podnikov, 
zakladaním malých a stredných podnikov  sa v Nitre vytvorila pomerne pestrá vlastnícka a
organizačná štruktúra, v ktorej dominuje súkromný sektor. Spolupráca mesta a podnikateľov 
prináša vzájomný prospech. Vďaka spoločnému postupu sa mesto stáva  atraktívne pre 
obyvateľov i investorov.

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste:

 Mestské služby
 Okresné stavebné bytové družstvo
 Nitrianske komunálne služby s.r.o.
 ARRIVA NITRA, a.s.
 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
 Práčovne a čistiarne s.r.o.

Jedným zo strategických území výroby v meste je Priemyselný park Sever s rozlohou 
približne 110 hektárov. Park priniesol okolo 3 000 pracovných miest. Za mestskou časti 
Dolné Krškany bol realizovaný Priemyselný park Juh, ktorý sa orientuje najmä na malé 
a stredné podnikanie. Atraktívnym sa stal po dobudovaní južného dopravného okruhu okolo 
mesta.

Investori v priemyselnom parku Nitra - Sever: 

1. VISTEON Interiors Slovakia, s.r.o.
2. GIESECKE & DEVRIENT SLOVAKIA, s.r.o. 
3. ERNST KELLER SLOVAKIA, s.r.o.
4. ICS (Industrial Cables Slovakia), spol. s r.o. 
5. FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o. (SONY)
6. MAREL FOOD SYSTEMS, s.r.o. 
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7. FARGUELL NITRA, s.r.o.
8. STEEP PLAST Slovakia, s.r.o.
9. HoReCup, s.r.o.
10. GU SLOVENSKO, s. r. o.

Investori v priemyselnom parku Nitra - Juh: 
1. BAUPARK, s.r.o. Zlaté Moravce
2. KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. Žilina 
3. MEGASPOL, spol. s r.o. 
4. Enipro Bratislava, s.r.o. Bratislava 
5. MOLY s.r.o., Nitra
6. MOREZ GROUP, a.s., Nitra 
7. Grexa, s.r.o., Bratislava
8. SL TECH, s.r.o. Nitra
9.  BK METAL, s.r.o. Nitra 
10. Ing. Imrich Guttman a manž. Ing. Eva Guttmanová 
11. MUEhlbauer technologies s.r.o. 

Najvýznamnejšia potravinárska výroba v meste:
 AGROTAMI, a.s.
 PENAM Slovakia, a.s.

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa 
bude orientovať na trvalo udržateľný hospodársky rast.
                                               
1.16 Veda a výskum

Vedecko – výskumné inštitúcie pôsobiace v meste Nitra majú širokú pôsobnosť nielen 
v rámci SR, ale aj za jej hranicami. Veda a výskum prioritne napomáha rozvoju spoločnosti, 
a jej napredovaniu vo všetkých oblastiach života. V rámci mesta pôsobia vedecko-výskumné 
inštitúcie zamerané nie len na základný výskum, ale aj na špecializovaný a podnikový 
výskum, ktoré sú ovplyvnené najmä prírodnými zdrojmi a ekonomickým zameraním celého 
regiónu.

Vedecko-výskumné inštitúcie v Nitre a najbližšom okolí:

 Univerzitný výskum:
- Slovenská poľnohospodárska univerzita
- Univerzita Konštantína filozofa

 Slovenská akadémia vied
 Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
 Plemenárske služby SR š.p. – Účelové plemenárske zariadenie Nitra

1.17 Organizačná štruktúra mesta

1. Organizačné členenie MsÚ:
a) kancelária primátora mesta
b) útvary priamo riadené primátorom mesta
c) kancelária prednostu MsÚ
d) odbory priamo riadené prednostom MsÚ
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e) referáty
f) Mestský hasičský zbor (MsHZ).

2. Kancelária primátora mesta je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekretariátu 
a protokolu primátora mesta. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie.

3. Útvar je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta. 
Útvar je funkčne zameraný na súhrn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom útvar 
môže byť tvorený z referátov. Útvar riadi vedúci útvaru.

4. Kancelária prednostu MsÚ je organizačná jednotka, ktorá vykonáva činnosti sekretariátu 
a protokolu prednostu a súčasne vykonáva iné odborné a prevádzkové činnosti. Kancelária 
prednostu je tvorená z referátov. Kanceláriu riadi vedúci kancelárie.

5. Odbor je organizačná jednotka úradu, ktorá patrí do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. 
Odbor je funkčne zameraný na súhrn činností patriacich odborne do jedného celku, pričom odbor 
môže byť tvorený z referátov. Odbor riadi vedúci odboru.

6. Referát je úsek, ktorý plní úlohy úzko špecifického charakteru odborne potrebných pre 
zabezpečenie úloh referátu, resp. činnosť útvaru alebo odboru. Referát riadi buď priamo vedúci 
útvaru alebo odboru, alebo odborný referent, ktorý odborne koordinuje prácu referentov.

7. Manažment MsÚ je tvorený z nasledovných pozícií :
a) prednosta MsÚ
b) zástupca prednostu a vedúci odboru služieb úradu
c) hlavný architekt
d) vedúci kancelárie primátora
e) vedúci kancelárie prednostu
f) vedúci útvaru propagácie a cestovného ruchu
g) vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
h) vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu
i) vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
j) vedúci odboru majetku
k) vedúci odboru kultúry
l) vedúci odboru školstva, mládeže a športu
m) vedúci odboru sociálnych služieb
n) vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja
o) vedúci odboru stavebného poriadku

8. Organizačná štruktúra MsÚ :
a) Kancelária primátora
b) Útvar hlavného kontrolóra mesta
c) Útvar hlavného architekta

- referát urbanizmu a architektúry
- referát dopravy a cestného hospodárstva

d) Útvar propagácie a cestovného ruchu
- referát propagácie a redakcie
- referát cestovného ruchu
- prevádzka NISYS

e) Kancelária prednostu MsÚ
- referát hospodárskej prevádzky
- referát verejného obstarávania
- referát IT
- referát projektového manažmentu

f) Odbor služieb úradu
- referát klientskeho centra
- referát právny a vymáhania pohľadávok
- referát organizačný
- referát matričného úradu
- referát evidencie obyvateľstva a domov

g) Odbor komunálnych činností a životného prostredia
- referát obchodu, služieb a podnikania
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- referát životného prostredia
h) Odbor ekonomiky a rozpočtu

- referát účtovnej evidencie a pokladničných operácií
i) Odbor miestnych daní a poplatkov

- referát dane z nehnuteľností
- referát miestnych daní a poplatkov

j) Odbor majetku
- referát majetku
- referát prevádzky mestských tržníc

k) Odbor kultúry
- referát kultúry
- Synagóga
- Fórum mladých
- Kultúrne zariadenia

l) Odbor školstva, mládeže a športu
- referát školstva
- referát mládeže a športu
- referát predprimárneho vzdelávania

m) Odbor sociálnych služieb
- referát sociálnych služieb a dávok
- referát sociálneho bývania a krízovej intervencie
- Mestská ubytovňa
- Útulok
- Zariadenie núdzového bývania

n) Odbor investičnej výstavby a rozvoja
o) Odbor stavebného poriadku

- referát stavebného úradu
- referát agendy ŠFRB

9. Mestský hasičský zbor je súčasťou organizačnej štruktúry MsÚ. Je zložený z veliteľa zboru 
a členov zboru. Veliteľa zboru menuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo a členov zboru menuje 
primátor mesta. Mestský hasičský zbor je podriadený primátorovi mesta. Veliteľ zboru a členovia 
zboru nevykonávajú svoju činnosť v hasičskom zbore v pracovnom pomere ako svoje 
zamestnanie, ale sú iba členmi hasičského zboru na základe dobrovoľnosti. Zabezpečovanie 
organizácie, činnosti a samotnej akcieschopnosti mestského hasičského zboru sa uskutočňuje 
prostredníctvom spolupráce s referentom obrany, ochrany a bezpečnosti MsÚ v Nitre.

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre:
o Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy
o Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
o Komisia pre školstvo, mládež a šport
o Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť
o Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
o Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
o Komisia MZ v Nitre na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského 

zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra
o Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
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Primátor mesta Nitra:                                                      Zástupcovia primátora:

                                                                              

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                         Ing. Štefan Štefek             PhDr. Ján Vančo PhD.

Poslanci MZ v Nitre:
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Členovia Mestskej rady v Nitre:
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Počet zamestnancov Mesta Nitry k 31.12.2013 bol vo výške celkom 716 zamestnancov. 
Z tohto počtu je 227 zamestnancov na Mestskom úradu v Nitre, vrátanie funkcionárov mesta 
(primátora mesta Nitry a dvoch zástupcov primátora). Do celkového počtu je započítaných 
407 zamestnancov materských škôl, zariadení školského stravovania, mestských detských 

jasieľ a centra zdravia Párovské Háje.
Ďalej je do celkového počtu započítaných 82 zamestnancov Mestskej polície (MsP) v Nitre, 
z toho je 11 občianskych zamestnancov a 71 príslušníkov MsP. Z príslušníkov MsP je 42 
v obvode Mesto a 20 v obvode Klokočina, 7 príslušníkov je v administratíve, referát 
objasňovania a prevencia kriminality, 2 vedenie MsP (náčelník a zástupca).

Konsolidovaný celok tvoria organizácie zriadené mestom:

Mesto Nitra ako účtovná jednotka verejnej správy v zmysle platných právnych predpisov je 
povinné zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Základným účelom zostavenia 
konsolidovanej účtovnej závierky  je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako 
o jednej ekonomickej jednotke, pričom východiskom je individuálna účtovná závierka  
jednotlivých subjektov vstupujúcich do konsolidácie.

Právna forma organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré tvoria konsolidovaný 
celok,  vzťah k Mestu Nitra ako materskej účtovnej jednotke a použité  metódy konsolidácie 
sú  nasledovné:

Počet

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 15

Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou 4

Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou 4

1) Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej  účtovnej 
jednotky  

Názov 
rozpočtovej 
organizácie

Sídlo
rozpočtovej 

organizácie

Vzťah ku 
konsolidujúcej účtovnej 
jednotke 

Konsolidovaný podiel v %
a metóda konsolidácie

ZŠ Beethovenova Beethovenova1,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie
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ZŠ Cabajská Cabajská 2,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ a MŠ Novozámocká Novozámocká 129, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Drážovce Sčasného 22, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Fatranská Fatranská 14, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Kniežaťa Pribinu A. Šulgana 1, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Krčméryho Krčméryho 2,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Nábrežie mládeže Nábrežie ml., Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Na Hôrke Na Hôrke 30, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Škultétyho Škultétyho 1, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Topoľová Topoľová 8,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Tulipánová Tulipánová 1,  Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ kráľa Svätopluka Drážovská 6, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZŠ Benkova 34 Benkova 34, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

CVČ Domino Nitra Štefánikova 63, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

2) Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej 
jednotky  

Názov
príspevkovej 

organizácie

Sídlo 
príspevkovej 
organizácie

Vzťah ku 
konsolidujúcej účtovnej 
jednotke 

Konsolidovaný podiel  v % a 
metóda konsolidácie

Správa športových 
a rekr. zariadení v Nitre

Kúpeľná 4, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

Správa zariadení 
sociálnych služieb v Nitre

Baničova 12,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

Mestské služby Nitra Tehelná 3, Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

ZUŠ J. Rosinského Vajanského  1,Nitra dcérska  účtovná jednotka 100 , metóda úplnej konsolidácie

3) Obchodné spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti konsolidujúcej  účtovnej jednotky  

Právna forma
Názov

právnickej osoby
Sídlo

právnickej osoby
Vzťah ku 

konsolidujúcej 
účtovnej jednotke

Konsolidovaný 
podiel v % a metóda 

konsolidácie
akciová spoločnosť Nitrianska teplárenská 

spoločnosť
J. Kráľa 122, Nitra dcérska účtovná 

jednotka
100, metóda úplnej 
konsolidácie

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným

Nitrianske komunálne 
služby

Nábrežie mládeže 87,
Nitra

dcérska účtovná 
jednotka

100, metóda úplnej 
konsolidácie

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným

Službyt Nitra J. Kráľa 122, Nitra dcérska účtovná 
jednotka

100, metóda úplnej 
konsolidácie

spoločnosť s ruč. 
obmedzeným

Nitrianska investičná Štefánikova 60, Nitra dcérska účtovná 
jednotka

100, metóda úplnej 
konsolidácie

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia 2013:

Priemerný počet 
zamestnancov

Z toho počet 
vedúcich 
zamestnancov

Mesto Nitra 
(z toho: 226/ MsÚ, 407/ MŠ a jasle, 82/ Mestská polícia )

715 73

RO  (ZŠ a školské zariadenia) 746 53

PO  359 24

Obchodné spoločnosti 187 17
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Spolu za konsolidovaný celok 2.007 167

1.18 Partnerské mestá 

Mesto Nitra má 10 partnerských miest, s ktorými má nadviazanú aktívnu spoluprácu. 
Okrem pravidelných návštev vedenia miest, sa spolupráca odohráva na úrovni kultúrnej, 
športovej, vedeckej, vzdelávacej, či cirkevnej. Na našich podujatiach počas roka vystupujú 
súbory a hudobné skupiny z partnerských miest a naopak naši hudobníci a umelci často 
účinkujú v partnerských mestách. 

Takisto športové kluby sa stretávajú na spoločných športových podujatiach. Univerzity 
realizujú viaceré projekty s partnerskými mestami týkajúce sa výmenných pobytov študentov, 
ale aj vedeckej a vzdelávacej činnosti. Mestská polícia spolupracuje v oblasti prevencie – učí 
sa od skúsenejšieho partnera Naperville z USA a svoje poznatky odovzdáva ďalej, napríklad 
aj partnerskému mestu Báčsky Petrovec v Srbsku. Mnohé školy a škôlky majú sesterské 
organizácie v partnerských mestách, s ktorými sa navštevujú a spolu zapájajú do rôznych 
súťaží a aktivít. Vzájomne spolupracujú aj cirkevné organizácie i mnohé záujmové skupiny, 
ktoré si takto vymieňajú skúsenosti a práve to je hlavným cieľom partnerskej spolupráce. Táto 
spolupráca je podporovaná nielen zo strany mesta, ale aj prostredníctvom rôznych projektov 
a grantov.

V roku 2013 Nitru navštívilo niekoľko delegácií z partnerských miest. Vo februári bola znovu 
podpísaná zmluva o spolupráci s mestom Vesprém, tento krát na ich pôde. V apríli Nitru 
navštívil primátor kórejského mesta Gyeongju, aby tu podpísal predbežnú zmluvu 
o spolupráci medzi našimi dvoma mestami. Riadna zmluva o spolupráci by mala byť 
podpísaná v lete 2014. Nitra sa po prvý krát zúčastnila veľtrhu cestovného ruchu vo 
Vespréme a následne festivalu vína a cestovného ruchu v Osijeku. V máji v Nitre 
koncertovalo významné hudobné teleso z amerického Naperville Benet Academy. 
Dôchodcovia z Kroměříža sa zúčastnili Seniorských olympijských hier v Nitre. Slávností 
„Nitra, milá Nitra“ sa zúčastnili predstavitelia Zielonej Góry, Osijeku, Spišskej Novej Vsi, 
Kroměříža, Báčskeho Petrovca a Vesprému. Oficiálna delegácia mesta Nitry sa zúčastnila 
mestských slávností v Osijeku, Báčskom Petrovci a Zielonej Góre. Nitrianski mladí futbalisti 
sa po prvý krát zúčastnili medzinárodného futbalové turnaja v kórejskom Gyeongju, delegáciu 
viedol zástupca primátora Nitry. V spolupráci so Zielonou Górou v Poľsku vzniklo podujatie 
„Hudba a víno/ Muzyka i Wino“ na ktorom sa prezentovali telesá vážnej hudby z oboch 
miest. Podujatie zahŕňalo dva koncerty – jeden v Zielonej Góre a jeden v Nitre. Svetový deň 
cestovného ruchu sme oslavovali v spolupráci s mestom Vesprém, ktoré sa prezentovalo 
navonok našim občanom prostredníctvom jedla, hudby, umenia a propagačného stánku. 
Policajti z Báčskeho Petrovca navštívili Nitru v októbri 2013, aby načerpali skúsenosti od 
starších kolegov z Nitry. Koncom roka sa konali dve futbalové podujatia mládeže, na 
futsalovom turnaji vo Vespréme sa zúčastnil klub ČFK Nitra a futbalisti z Osijeku sa 
prezentovali na medzinárodnom turnaji v Nitre. 

1. Báčsky Petrovec, Srbsko 
2. České Budějovice, Česko 
3. Kroměříž, Česko 
4. Spišská Nová Ves, Slovensko 
5. Osijek, Chorvátsko 
6. Zielona Góra, Poľsko 
7. Naperville, USA 
8. Gosford, Austrália 
9. Zoetermeer, Holandsko 
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10. Vesprém, Maďarsko
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2. ROZPOČET MESTA NA ROK 2013 A JEHO PLNENIE

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sa mesto riadi zákonom 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorým sa riadi  
financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom  rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je 
zhodný s kalendárnym rokom.
Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, 
v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy spojené s činnosťou samosprávy. Ďalej obsahuje  
finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám  zriadených mestom a samotné 
rozpočty týchto organizácií.
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia vydaná ministerstvom financií.
Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vo vopred určenom 
termíne, vždy pred 1. januárom rozpočtového roka. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj  rozpočty 
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom. 
O hospodárení s rozpočtovými prostriedkami predkladá prednosta mestského úradu  polročne 
správu  mestskému zastupiteľstvu.
Mesto sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj  hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade 
potreby  vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku 
koncu  rozpočtového roka.
Mesto vytvára vlastné peňažné fondy v zmysle  zásad tvorby a použitia peňažných fondov.
O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do 
záverečného účtu mesta. 
Návrh záverečného účtu mesta prerokuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do šiestich 
mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. 

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012
uznesením č.336/2012-MZ. 
     
Rozpočet mesta bol v roku 2013 mestským zastupiteľstvom zmenený:

Číslo zmeny Schválenie dňa Číslo uznesenia
1. 31.1. 2013 11/2013-MZ
2. 31.1. 2013 14/2013-MZ
3. 31.1. 2013 15/2013-MZ
4. 14.3.2013 52/2013-MZ
5. 9.5.2013 114/2013-MZ
6. 27.6.2013 201/2013-MZ
7. 12.9.2013 271/2013-MZ
8. 17.10.2013 316/2013-MZ
9. 14.11.2013 367/2013-MZ

10. 12.12.2013 406/2013-MZ
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Mesto Nitra hospodárilo v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 
63 854 479,31  Eur,  z ktorých boli realizované výdavky vo výške 56 811 024,68 Eur.
V súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bol rozpočet mesta Nitry na rok 2013 zostavený v členení na :
1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie

1.
Bežný rozpočet – plnenie  (v €):               rozpočet                      skutočnosť

bežné príjmy                                            44 956 952,95                45 512 095,09

bežné výdavky                                         42 061 163,90                40 820 769,02

prebytok bežného rozpočtu                   2 895 789,05                  4 691 326,07

2.
Kapitálový – plnenie  (v €):                     rozpočet                       skutočnosť

kapitálové príjmy                                     1 545 520,00                      822 255,69

kapitálové výdavky                                  4 169 115,73                   3 084 098,17

prebytok kapitálového rozpočtu     -   2 623 595,73                 - 2 261 842,48

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu je:

prebytok           2 429 483,59 €

3.
Finančné operácie-  plnenie  (v €):                 rozpočet                      skutočnosť

Príjmové finančné operácie                             13 980 383,15              17 520 128,53

Výdavkové finančné operácie                         12 922 072,78              12 906 157,49

prebytok finančných operácií                           1 058 310,37                4 613 971,04

Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov, rezervného fondu vo výške  1 715 001,40 eur, čo bol zostatok mesta Nitry z roku 2012 
a prijatie úverov na prefinancovanie úveru v Prima banke, úveru na odkúpenie 50% podielu 
v NKS s.r.o. a úveru na zníženie energetickej náročnosti komunálnych budov.
Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 12 906 157,49 eura boli realizované splátky 
istín návratných zdrojov financovania.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového 
rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 7 043 454,63 
eura. 
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2 429 483,59 Eur po vyňatí účelovo 
určených finančných prostriedkov vo výške 3 825 223,76 Eur netvorí základ pre tvorbu 
Rezervného fondu.
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Nevyčerpané účelové prostriedky z min. rokov tvoria:

- transfer zo ŠR na Napojenie Rl                                                                 3 599 004,28
- výnosy z dotácie MH SR                                                                                   2 194,41
- dotácia Podpora separovaného zberu                                                             2 565,38
- dotácia MV SR na bezpečnosť cestnej premávky                                           27 925,00
- výnosy z prenes. kompetencií školy                                                                     315,57
- nevyčerpaný bežný transfer na soc. zariadenia                                              40 000,00
- nevyčerpaná dotácia na Útulok pre bezdomovcov                                         52 388,85
- nevyčerpaná dotácia Zariadenie núdzového bývania                                      1 498,72
- dotácia Úradu vlády na zakúpenie automobilu pre ZŤP                                2 000,00
- nevyčerpané prídavky na deti z ÚPSVaR                                                         1 643,43
- nevyčerpané náhrady  za výrub drevín                                                          39 364,15
- nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu z roku 2012                           24 974,94
- nevyčerpaný grant MsP                                                                                      396,00
-nevyčerpaná dotácia MsP Prevencia proti kriminalite                                    6 290,00
- nevyčerpané dary  na účte Fondu primátora z roku 2013                               2 253,25  
-- príjmy za byty podľa zákona č. 182/1993 Z.z. z roku 2013                            7 611,51  
- darované prostriedky na sochu Štefánika                                                        2 072,00
- zostatok Projekt Commenius ZŠ Kn.Pribinu                                                 12 726,27
spolu ................................................................................................           3 825 223,76

Prebytok rozpočtu mesta Nitry podľa § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zostatok finančných operácií za rok 2013 po vylúčení 
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe iného 
osobitného predpisu podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy predstavuje 3 218 230,87 Eur. Pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta 
za rok 2013 bolo schválené použitie týchto prostriedkov na financovanie investičných akcií.                                                                     

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2013 : 

Mestské služby 
strata z hlavnej činnosti ...................................– 151 283,06 €
zisk z podnikateľskej činnosti .........................+ 106 312,66 €

Správa športových a rekreačných zariadení

strata z hlavnej činnosti ...................................– 195 441,45 €

Správa zariadení sociálnych služieb
strata z hlavnej činnosti ...................................  - 70 290,85 €
zisk z podnikateľskej činnosti .........................  - 17 768,90 €

ZUŠ J. Rosinského v Nitre
strata z hlavnej činnosti ...................................  – 29 463,41 €
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2013 v eurách

2.1.1 Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta

Bežné príjmy - v € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 41 698 660 42 424 560 101,7

Upravený rozpočet 43 950 200 44 956 953 102,3

Skutočnosť 44 380 856 45 512 095 102,6

% plnenia k upravenému rozpočtu 101,0 101,2 -

Plnenie rozpočtu bežných príjmov - mesta a RO spolu

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

Bežné príjmy celkom 44 956 953 45 512 095 101,0

100 Daňové príjmy 29 279 160 29 788 548 101,7

200 Nedaňové príjmy 5 199 443 5 172 027 99,5

300 Granty a transfery 10 478 350 10 551 520 100,7

Z toho: Plnenie rozpočtu bežných príjmov – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

Bežné príjmy celkom 524 148 503 938 101,0

200 Nedaňové príjmy 483 165 462 956 95,8

300 Granty a transfery 40 983 40 982 100,0

2.1.2 Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií mesta

Kapitálové príjmy - v € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 4 240 660 1 117 211 26,3

Upravený rozpočet 8 597 400 1 545 520 18,0

Skutočnosť 5 617 610 822 256 14,6

% plnenia k upravenému rozpočtu 65,3 53,2 -

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov – mesta a RO spolu

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

Kapitálové príjmy celkom 1 545 520 822 256 53,2

200 Nedaňové príjmy 449 249 465 647 103,7

300 Granty a transfery 1 096 271 356 609 32,5
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2.1.3 Príjmové finančné operácie mesta a rozpočtových organizácií mesta

Príjmové fin. operácie - v € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 6 104 560 2 000 000 32,8

Upravený rozpočet 7 806 850 13 980 383 179,1

Skutočnosť 5 806 853 17 520 129 301,7

% plnenia k upravenému rozpočtu 74,4 125,3 -

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií – mesta a RO spolu

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

Príjmové fin. operácie celkom 13 980 383 17 520 129 125,3

400 Príjmy z transakcií s FA a FP*1  1 962 385 5 561 399 283,4

500 Prijaté úvery, pôžičky a NZ*2 12 017 998 11 958 729 99,5

*1 
s FA a FP: s finančnými aktívami a finančnými pasívami     *2

úver

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2013 v eurách

2.2.1 Bežné výdavky mesta  a rozpočtových organizácií mesta

Bežné výdavky – v  € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 40 063 840 38 434 496 95,9

Upravený rozpočet 43 314 948 42 061 164 97,1

Skutočnosť 41 290 489 40 820 769 98,9

% plnenia k upravenému rozpočtu 95,3 97,1 -

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – mesta a RO spolu

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

600 Bežné výdavky celkom 42 061 164 40 820 769 97,1

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné  vyrovnania

12 050 474 12 062 638 100,1

620 Poistné a príspevok do poisťovní 4 405 310 4 388 390 99,6

630 Tovary a služby 12 531 234 11 462 289 91,5

640 Bežné transfery 12 597 145 12 476 489 99,0

650 Splácanie úrokov a ostatné  platby        
súvisiace s úverom, pôžičkou

     477 000     430 963 90,3

Z toho:
Prehľad o čerpaní bežných výdavkov – RO (školy a školské zariadenia)
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Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

600 Bežné výdavky celkom 10 849 468 10 730 951 98,9

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné  vyrovnania

6 351 708 6 334 741 99,7

620 Poistné a príspevok do poisťovní 2 243 141 2 241 435 99,9

630 Tovary a služby 2 124 926 2 024 319 95,3

640 Bežné transfery 129 692 130 456 100,6

2.2.2 Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií mesta

Kapitálové výdavky - v € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 9 894 135 2 714 300 27,4

Upravený rozpočet 14 917 881 4 169 116 27,9

Skutočnosť 6 829 661 3 084 098 45,2

% plnenia k upravenému rozpočtu 46,2 74,0 -

Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – mesta a RO spolu

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

700 Kapitálové výdavky celkom 4 169 116 3 084 098 74,0

710 Obstarávanie kapitálových aktív 4 044 116 3 077 648 76,1

720 Kapitálové transfery    125 000        6 450    5,2

Z toho:
Prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov – RO (školy a školské zariadenia)

Kategória Text
Upravený

rozpočet 2013
v €

Skutočnosť
2013
v €

%

700 Kapitálové výdavky celkom 37 306 38 264 102,6

710 Obstarávanie kapitálových aktív 37 306 38 264 102,6

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové fin. operácie - v € 2012 2013 Index v %

Schválený rozpočet 2 516 860 2 933 200 116,5

Upravený rozpočet 2 570 120 12 922 073 502,8

Skutočnosť 2 597 537 12 906 157 496,9

% plnenia k upravenému rozpočtu 101,10 99,9 -
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Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta

Kategória Text
Upravený rozpočet  

2013
v €

Skutočnosť
2013             v € % plnenia

800 Výdavky z transakcií 
s finančnými aktívami a 
pasívami

12 922 073 12 906 157 99,9

810 Úvery, pôžičky, návratné fin. 
výpomoci

2 650 000 2 650 000 100,0

820 Splácanie istín 10 272 073 10 256 157 99,8

2.3 Plán rozpočtu na roky 2014 – 2016
2.3.1 Príjmy (v €)

Kód Názov Skutočnosť 
2013

Plán na 
rok 2014

Plán na 
rok 2015

Plán na 
rok 2016

Príjmy spolu, z toho 63 854 479 47 295 550 42 875 228 43 218 230
110 Dane z príjmov fyzických osôb 18 500 159 18 500 000 18 574 000 18 722 592
121 Dane z nehnuteľností 8 055 455 7 707 000 7 737 828 7 799 731
130 Dane za tovary a služby 3 232 942 2 993 300 3 005 273 3 029 315
211 Príjmy z podnikania 779 890 552 200 552 200 556 618
212 Príjmy z vlastníctva 1 997 595 1 676 900 1 683 608 1 697 076
221 Administratívne poplatky 482 827 442 600 444 370 447 925
222 Pokuty, penále a iné sankcie 333 509 307 000 271 080 273 249
223 Poplatky a platby 

z nepriemyselného 
a náhodného predaja a služieb 455 841 623 500 625 994 631 002

229 Ďalšie administratívne a iné 
poplatky a platby 984 900 904 911

230 Kapitálové príjmy 465 646 3 800 000 0 0
240 Z vkladov 33 363 25 000 25 100 25 301
290 Iné nedaňové príjmy 625 058 370 000 371 480 374 452
310 Tuzemské bežné granty a 

transfery 10 498 611 9 507 380 9 545 406 9 621 769

322
Transfery v rámci verejnej 
správy 356 608 0 0 0

330 Zahraničné granty 11 925 0 0 0
450 Z ostatných finančných 

operácií 5 561 399 791 970 37 985 38 289

500
Tuzemské úvery, pôžičky a 
návratné fin. výpomoci 11 958 729 0

0 0

Príjmy RO s právnou 
subjektivitou  (školy a školské 
zariadenia)

503 938 0 0 0

+ Nerozpočtované príjmy 3 220 660 0 0 0
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2.3.2 Výdavky (v € )

Kód Názov Skutočnosť 
2013

Plán na 
rok 2014

Plán na 
rok 2015

Plán na 
rok 2016

Výdavky spolu, z toho 56 811 025 47 295 550 42 875 228 43 218 230
O-VV Vnútorná správa 4 443 391 4 517 600 4 535 670 4 571 956

MsHZ Mestský hasičský zbor 3 237 3 300 3 313 3 340

OS-Ma Referát matričného úradu 85 048 85 030 85 370 86 053

OKČaŽ Odbor komunálnych 
činností a ŽP 
+ dotácia Mestské služby 12 256 163 10 709 600 10 950 227 11 037 829

OM Odbor majetku
+ dotácia SŠaRZ 3 678 845 1 004 840 938 579 946 088

OŠmaŠ Odbor školstva, mládeže 
a športu
+ ZŠ, MŠ, CVČ, ŠK, ŠJ, 
cirkevné a súkromné ZŠ, 
ZUŠ, Centrum zdravia PH, 
Mestské jasle, Orech.dvor 17 653 143 16 968 680 16 929 466 17 064 903

OK Odbor kultúry 381 057 340 340 341 701 344 435

OSS Odbor sociálnych služieb 1 912 050 2 053 270 2 284 893 2 303 172

ÚHA Útvar hlavného architekta 171 093 168 500 169 174 170 527

PROJ Projekty pre regionálny 
rozvoj 45 358 300 000 150 600 151 805

ÚPaCR Útvar propagácie 
a cestovného ruchu 222 420 195 000 180 720 182 166

MsP Mestská polícia 1 579 445 1 587 000 1 556 200 1 568 650

OVaR Odbor investičnej 
výstavby a rozvoja 3 693 395 5 612 000 983 920 991 791

SÚaÚ Splátky úverov a úrokov 10 686 380 3 750 390 3 765 392 3 795 515

+ Nerozpočtované výdavky 3 220 660 0 0 0
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3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV V €

3.1 Za materskú účtovnú jednotku (Mesto Nitra)
3.1.1 Aktíva

AKTÍVA – údaje Netto Stav k 31.12.2011   
v celých €

Stav k 31.12.2012   
v celých €

Stav k 31.12.2013   
v celých  €

Majetok spolu 246 675 920 242 188 722 242 505 128

Neobežný majetok spolu 172 277 496 163 684 846 156 038 710

Dlhodobý nehmotný majetok 130 193 143 563 152 559

Dlhodobý hmotný majetok 148 398 337 139 792 317 129 487 185

Dlhodobý finančný majetok 23 748 966 23 748 966 26 398 966

Obežný majetok spolu 74 370 619 78 482 641 86 440 600

Zásoby 119 746 117 393 132 415

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 64 602 601 68 314 145 73 844 872

Dlhodobé pohľadávky 5 096 5 096 5 096

Krátkodobé pohľadávky 2 088 803 2 747 346 3 558 252

Finančné účty 7 554 373 7 298 661 8 899 965

Poskytnuté návratné fin. 
výpomoci 0 0 0

Časové rozlíšenie 27 805 21 235 25 818

3.1.2 Pasíva

PASÍVA Stav k 31.12.2011   
v celých €

Stav k 31.12.2012   
v celých €

Stav k 31.12.2013
v celých  €

Vlastné imanie a záväzky spolu 246 675 920 242 188 722 242 505 128

Vlastné imanie 183 168 435 182 856 391 177 720 637

Fondy 0 0 0

Výsledok hospodárenia 183 168 435 182 856 391 177 720 637

Záväzky 32 204 123 28 636 869 35 568 522

Rezervy 260 951 640 009 802 739

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 252 171 3 602 006 3 705 898

Dlhodobé záväzky 8 845 956 8 501 991 8 523 372

Krátkodobé záväzky 4 302 369 3 641 889 8 269 404

Bankové úvery a výpomoci 14 542 676 12 250 974 14 267 109

Časové rozlíšenie 31 303 362 30 695 462 29 215 969
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VYSVETLIVKY

A K T Í V A :

Dlhodobý finančný majetok - vklady do obchodných spoločností, v ktorých je zakladateľom 
Mesto Nitra
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah medzi Mestom Nitra a jeho 
príspevkovými a  rozpočtovými organizáciami z kapitálového transferu + majetok odovzdaný 
do správy RO a PO. 
V RO a PO - vzťah voči ŠR.
Krátkodobé pohľadávky mesta v brutto hodnote sú vo výške 5.846.691 Eur, ku ktorým boli 
tvorené opravné položky vo výške 2 288 439 Eur, výsledok netto je vo výške 3 558 252 Eur. V 
mestských  RO a PO sú to pohľadávky z obchodných vzťahov.
Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období - náklady roka 2014 zaplatené v roku 2013

P A S Í V A :

Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a iné za rok 2013
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy predstavuje vzťah mesta Nitry voči štátnemu 
rozpočtu - rozdiel nevyčerpaných dotácií vo výške 3.705 898 Eur.
Dlhodobé záväzky predstavujú nesplatené úvery ŠFRB so splatnosťou dlhšou ako jeden rok 
vo výške 8.102.918 záväzky za preinvestované prostriedky na mestských objektoch a zostatok 
Sociálneho fondu spolu vo výške 420.454 Eur.
Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči dodávateľom vo výške  4.487.026 Eur, 
mzdové záväzky vo výške 708.333 Eur, záväzky z úverov ŠFRB a z nájmu so splatnosťou do 
jedného roka vo výške 1.401.135 záväzok za mestskú dopravu vo výške 1.466.641 Eur a iné 
záväzky z poskytnutých transferov vo výške 206 269 Eur. V RO a PO sú to záväzky z 
obchodného styku.
Bankové úvery sú úvery na investičné akcie splatné do jedného roka vo výške 3.047.700 Eur 
a dlhodobé úvery splatné v ďalších rokoch vo výške  11.219.409 Eur
Časové rozlíšenie tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích 
zdrojov, t.j. z dotácií ŠR a EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý.

3.2 Aktíva a pasíva za konsolidovaný celok mesta Nitry

Konsolidovaná bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 - konsolidovaného celku v celých Eur

3.2.1 Aktíva konsolidovaného celku

AKTÍVA  - údaje Netto 31.12. 2011 31.12.2012 31.12.2013

Majetok spolu 292 428 535 267 494 176 266 154 539

Neobežný majetok spolu 251 710 188 245 787 786 242 843 469

Dlhodobý nehmotný majetok 152 544 177 478 1 076 716

Dlhodobý hmotný majetok 235 158 067 229 210 731 225 367 176

Dlhodobý finančný majetok 16 399 577 16 399 577       16 399 577



Výročná správa Mesta Nitry za rok 2013

53

Obežný majetok spolu 40 526 583 21 516 591 23 155 063

Zásoby 268 092 241 919 311 399

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 36 294 42 970 69 974

Dlhodobé pohľadávky 8 549 999 5 096 8 603

Krátkodobé pohľadávky 11 370 819 7 340 618 7 684 468

Finančné účty 20 301 379 13 885 988 15 080 619

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0 0 0

Časové rozlíšenie 191 764 189 799 156 007

3.1.2 Pasíva konsolidovaného celku

PASÍVA 31.12. 2011 31.12.2012 31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu 292 428 535 267 494 176 266 154 539

Vlastné imanie 196 383 001 195 638 514 190 090 671

Podiely iných účt.jednotiek 5 031 480 5 025 133 5 585 714

Oceňovacie rozdiely 0 -10 688 -2793

Výsledok hospodárenia 191 351 521 190 624 069 184 507 750

Záväzky 64 575 770 40 977 344 46 640 634

Rezervy 702 628 1 096 948 1 408 043

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 252 235 3 617 289 3 728 236

Dlhodobé záväzky 20 554 998 8 736 801 9 547 413

Krátkodobé záväzky 18 272 370 10 560 453 14 690 312

Bankové úvery a výpomoci 20 793 539 16 965 853 17 266 630

Časové rozlíšenie 31 469 764 30 878 318 29 423 234
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4. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV V CELÝCH EUR

4.1 Za materskú účtovnú jednotku (Mesto Nitra)

4.1.1. Pohľadávky mesta Nitry

Pohľadávky – v € (Netto) K 31.12.2011 k 31.12 2012   k 31.12 2013   

Pohľadávky dlhodobé  5 096 5 096 5 096

Pohľadávky krátkodobé  2 088 803 2 747 346 3 558 252

Pohľadávky spolu 2 093 899 2 752 442 3 563 348

4.1.2 Záväzky mesta Nitry

Záväzky - v  € K 31.12.2011 K 31.12.2012 K 31.12.2013

Záväzky dlhodobé  8 845 956 8 501 991 8 523 372

Záväzky krátkodobé  4 302 369 3 641 889 8 269 404

Záväzky spolu 13 148 325 12 143 880 16 792 776

4.2 Za konsolidovaný celok

4.2.1. Pohľadávky KC

Pohľadávky – v € (Netto) K 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12 2013  

Pohľadávky dlhodobé  8 549 999       5 096       8 603

Pohľadávky krátkodobé 11 370 819 7 340 618 7 684 468

Pohľadávky spolu 19 920 818 7 345 714 7 693 071

4.2.2 Záväzky KC

Záväzky - v  € K 31.12.2011 k 31.12 2012    K 31.12.2013

Záväzky dlhodobé 20 554 998 8 736 801 9 547 413

Záväzky krátkodobé 18 272 370 10 560 453 14 690 312

Záväzky spolu 38 827 368 19 297 254 24 237 725
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5. OSTATNÉ  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

5.1 Prijaté granty a transfery 

Prehľad vybraných  grantov a transferov  na bežné výdavky za rok 2013:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov
Suma prijatých 

v celých €
MDVaRR SR Stavebný úrad 89 733

Ministerstvo vnútra SR Matričný úrad 85 048

Obvodný úrad Nitra Školstvo – základné školy 7 817 869

Obvodný úrad Nitra Vzdelávacie poukazy 118 194

Obvodný úrad Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 118 264

Obvodný úrad Nitra Školský úrad 39 303

Obvodný úrad Nitra Asistent učiteľa 34 560

Obvodný úrad Nitra Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 26 998

Obvodný úrad Nitra Odchodné - školstvo 24 845

Obvodný úrad Nitra Kredity pre učiteľov 31 434

Ministerstvo financií SR Dotácia na navýšenie platov učiteľov 248 978

Obvodný úrad pre CD a PK Transfér ŠFRB 34 116

MDVaRR SR Transfér zo ŠR na výtlky 67 608

MDVaRR SR Projekt podpora aktivít CR v meste Nitra 85 827

Ministerstvo financií SR Cyrilo-metodský rok 52 000

MDVaRR SR Dotácia na cestnú dopravu a PK   4 475

ÚPSVaR Hmotná núdza - školstvo (ZŠ, špeciálne školy) 94 268

Obvodný úrad ŽP Nitra Starostlivosť na úseku  ŽP    8 276

MPSVaR SR Zariadenia sociálnych služieb 961 560

Ministerstvo vnútra SR Transfer na evidenciu obyvateľstva 26 028

Ministerstvo kultúry SR Musica sacra, Nitra, Milá Nitra 23 000

ÚPSVaR Rodinné prídavky, hmotná núdza 101 395

Fond sociálneho rozvoja Terénna sociálna práca - Orechov dvor 21 078

Nitriansky samosprávny kraj Kultúrne akcie: Musica  sacra,  Nitra, milá Nitra 4 900

Prehľad  vybraných kapitálových transferov  poskytnutých mestu v roku 2013 :

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov
Suma prijatých 

v celých €
MDVaRR SR Rekonštrukcia detskej nemoc. na DD – č. ZOS 225 456

MDVaRR SR Rekonštrukcia ZŠ Benkova 29 710

Ministerstvo vnútra SR Projekt „ Bezpečné priechody“ 27 925

Eko fond MŠ Dolnočermánska – strecha, zateplenie 7 486
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5.2 Pridelené dotácie 

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana  alebo  šírenie kultúrnych hodnôt

Žiadateľ / Projekt
Schválené MZ

( €)

1 Asociácia DN/Medzinárodný festival Divadelná Nitra,22.roč. 10 000 €

2 Ber CASH/Svätourbanské zoborské slávnosti
0 €

3
CASTELLUM, n.o./Zabezpečenie galerijného systému v gotickej 
priekope - sprístupnenie prvej tématickej výstavy pre verejnosť

700 €

4
Centrum výskumu živ. výroby/AGROFILM-medzinárodný filmový 
festival

4 000 €

5 Čakanka/Cyrilometodská misia na známkach 300 €

6 DAB/Dievča bez vena
0 €

7 DAB /Tisícročná včela 4 000 €

8 DAB/Rok v Kocúrkove 2 000 €

9 GORAZD n.f./Apač Enčar Ko 200 €

10
Literárny klub Janka Jesenského v Nitre/Autorské večery a 
stretnutia so spisovateľmi a poprednými kultúrnymi, ved. a polit. 
pracovníkmi

1 500 €

11 MAXMEDIA/Radosť v duši
0 €

12
Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/knižná publikácia 
Janíkovce

1 500 €

13 NITRIA/Zabezpečenie činnosti zboru, reprezentácia mesta 1 500 €

14
Nitrianska galéria /Sochárka Zuzana Marciňová-Hetminská(1944-
2002)

500 €

15
Občianske združenie "PRE DRAŽOVCE"/900. výročie 1. písomnej 
zmienky obce Dražovce

1 500 €

16 Občianske združenie KREDIV/Putovanie sv. Cyrila a Metoda 1 500 €

17
Profesionálno-amatérske divadelné spoločenstvo LE 
MON/Legendy veľkomoravské

2 000 €

18 PROMO ART, s.r.o./ Cyril a Metod 2013 2 500 €
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19 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/ Slávnosť sv. Svorada 500 €

20 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/Slávnosť sv. Urbana
0 €

21 Rodičovské združenie pri CVČ Domino/60. výročie CVČ Domino 2 000 €

22 SPU+UKF/Nitrianske univerzitné dni 2013 5 000 €

23 UKF/Cirkulátor
0 €

24
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/Stretnutie, Spotkání, 
Setkanie, Találkozás

3 000 €

25 Zväz slovenských filatelistov/NITRAFILA 1 500 €

Súčty 45 700 €

Žiadateľ / Projekt
Schválené 

primátorom 
( €)

1
Ars Studio Štúdio umenia/Multipoint-international art symposium 
2013

200 €

2
Brigita Tarinová- Brigita/Slniečko zažiari v máji(Keď hudba a krása 
pomáhajú)

200 €

3
Castellum, n.o./Cyklus hudobno-slovných pásem venovaných 
výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na VM

200 €

4 Centrum Slniečko, n.o./Benefičný koncert "Nádej deťom" 200 €

5
Cirkevný zbor ECAV v Nitre/Nitriansky evanjelický spevokol -
Cyrilometodská akadémia

500 €

6 Čakanka/Cena Andreja Červeňáka 200 €

7 Čakanka/Knižná publikácia Zoborský beh a Diskokilometer
0 €

8
JDS, mestská a krajská organizácia/Prehliadka tvorivosti a zručnosti 
seniorov

400 €

9
Komunita Emanuel, Bratstvo Ježišovo na Slovensku/18. stretnutie 
mladých "ON JE ŽIVÝ"

300 €

10
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre/Cyrilometodský rok v 
knižnici

200 €

11
Krajské osvetové stredisko v Nitre/Literárno -výtvarná súťaž Zlaty 
Dônčovej,IX. ročník

200 €

12
Leustach/Revitalizácia parku židovského a kresťanského cintorína -
Janíkovce

300 €
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13 Materské centrum Klokanček/Míľa pre mamu 300 €

14 Dom Matice slovenskej v Nitre/ Dni Nitranov - Cyrilometodské dni 200 €

15 Dom Matice slovenskej v Nitre/Tajomstvo starého písma 250 €

16 Dom Matice slovenskej v Nitre/Krojovaná zábava
0 €

17 Dom Matice slovenskej v Nitre/Od Kataríny do troch kráľov
0 €

18 MAXMEDIA/3media party 500 €

19
Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/Janíkovské matičné 
slávnosti - 16. výročie

300 €

20
Miestny odbor Matice slovenskej -Janíkovce/tvorba publikácie-
Janíkovce

250 €

21
Miešaný spevácky zbor Lipka/Účasť MSZ Lipka na festivale v 
zahraničí

300 €

22 Občianske združenie SLAVICA/Slavica fest 400 €

23
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť sv. Urbana/ Po stopách raného 
kresťanstva v Požitaví, Ponitrí a Považí

100 €

24
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Urbana/ Odkaz na sv. Cyrila a 
sv. Metoda na Požitaví

100 €

25 Rodičovské združenie pri CVČ Domino/Nitra, moje mesto 300 €

26
Rodičovské združenie pri ZUŠ Rosinského v Nitre/Medzinárodná 
klavírna súťaž - z Nitry do Ríma

300 €

27 Slovenské hnutie obrody/Oslava výročia narodenia Ľudovíta Štúra
0 €

28
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu/ 6. ročník Dní 
otvorených dverí do záhrad Horného mesta

400 €

29 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu/Perúnove slávnosti
0 €

30 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre/Literárna kaviareň Parnas 300 €

31
Súkromné konzervatórium/J.B.P. Moliére: Jourdainovci(Mešťan 
šľachticom)

800 €

32
Tradícia - Združenie priateľov kult. tradícií Dražovce/Sviatok nového 
chleba

0 €

33
Tradícia - Združenie priateľov kult. tradícií Dražovce/45. výročie 
vzniku folklórnej skupiny v Dražovciach

650 €

34 UKF(FS Ponitran)/45 rokov s Ponitranom 450 €
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35
UKF(Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda 
FF UKF)/Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda

350 €

36 Vydavateľstvo FOTAR/NITRA(knižná publikácia) 250 €

37 Základná umelecká škola J.Rosinského / Umenie nás spája 600 €

Súčty 10 000 €

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť  : Záchrana a obnova národných kultúrnych 
pamiatok a pamätihodností 

Žiadateľ / Projekt
Schválené 

primátorom 
(€)

1

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra / Reštaurovanie kamennej 
balustrády so sochárskou výzdobou vo veži Katedrálneho chrámu 
sv. Emeráma

5 000 €
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Prehľad pridelených dotácií pre oblasť: telesná kultúra

z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2013

Dotácie na úhradu prenájmov a energií na rok 2013

klub

P-
prenájmy                  
E-energie

dotácia 
na rok 
2013

1 1.ABC Nitra P 600 €

2 BKM Junior UKF P 2 500 €

3 BKM SPU Nitra P 4 000 €

4 Box Club Stavbár P 5 000 €

5 ČFK Nitra P 500 €

6 FC Nitra E 84 000 €

FC Nitra P 2 600 €

7 HK Nitra Kraso P 5 000 €

8 Karate Farmex P 3 500 €

9 Karate Kachi P 3 000 €

10 Kolkársky klub Slávia Nitra P 1 000 €

11 Korfbal - športové združenie P 500 €

12 Krasoklub mesta Nitry P 800 €

13 Ligový malý futbal - leto P 600 €

14 Nitra Knights P 200 €

15 Nitrianski rytieri P 1 500 €

16 Nitriansky šachový klub P 200 €

17 Scorpio fight club P 1 000 €

18 Stolnotenisový klub 08 Nitra P 300 €

19 ŠK Slávia SPU DFA P 5 000 €

20 TJ AC Nitra E 8 000 €

21 TJ Slovan Chrenová E 3 000 €

22 TJ Stavbár E 6 000 €

23 UDHK Nitra P 5 000 €

24 VK Ekonóm SPU Nitra P 9 000 €

25 VK Zobor P 300 €

26 ZŠK pri UKF Nitra P 5 000 €

SPOLU 158 100 €
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Dotácie na mládežnícky šport individuálny   

       

Klub dotácia

1. Box Club Stavbár
1 500 €

2. Cyklo klub Nitra Cyklo team
250 €

3. Karate Farmex
2 000 €

4. Karate Kachi
3 000 €

5. Nitriansky šachový klub
150 €

6. Slovak medical triathlon ass.
300 €

7. ŠOG - aerobik
400 €

8. ŠOG - atletika
4 000 €

9. ŠOG - moderná gmnastika
400 €

10. ŠOG - stolný tenis
800 €

11. Tenisový klub
300 €

12. TJ AC Nitra
1 000 €

SPOLU 14 100 €

Dotácie na mládežnícky šport kolektívny  

      

Klub dotácia

1. BKM Junior UKF Nitra
3 000 €

2. BKM SPU Nitra
1 200 €

3. ČFK Nitra
3 200 €

4. FC Nitra
9 000 €

5. FK Janíkovce
1 500 €

7. Mestský mládež. hokejový klub
9 000 €

10. ŠK Slávia SPU DFA
800 €

11. TJ Slovan Chrenová
1 500 €

12. UDHK Nitra
3 000 €

13. VK Ekonóm
5 000 €

15. ZŠK UKF Nitra
1 000 €

SPOLU 38 200 €
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Dotácie na vrcholový šport 
individuálny     

klub dotácia

1. Box Club Stavbár
3 000 €

2. Karate Farmex
3 000 €

3. Karate Kachi
2 000 €

4. Nitriansky šachový klub
200 €

5. Scorpio fight club
800 €

6. ŠOG - moderná gmnastika
300 €

7. ŠOG - stolný tenis
500 €

8. Tenisový klub
100 €

9. TJ AC Nitra
150 €

10. TJ Stavbár muži + ženy

5 500 €
11. TJ Stavbár  

SPOLU 15 550 €

Dotácie na vrcholový šport kolektívny   

klub dotácia

1. Basket Nitra
9 000 €

2. FC Nitra
12 000 €

3. Hokejový klub Nitra
12 000 €

4. Mestský futsalový klub
1 000 €

5. Nitra Knights
500 €

6. Nitriansky rytieri
1 000 €

7. ŠK Slávia SPU DFA
3 500 €

8. UDHK Nitra
2 000 €

9. VK Ekonóm SPU
1 500 €

10. ZŠK UKF Nitra
2 000 €

SPOLU 44 500 €



Dotácia na športové podujatia nad 2000,- €

klub dotácia

1
1. ABC                                                                                                        
Nitrianske Beachové leto

           700 € 

2
BKM Junior UKF Nitra                                                                                                
Basketbalový tábor pre deti

           300 € 

3
Box Club Stavbár Nitra                                                                                        
Grand Prix Nitra (mládež)                                                                                             

        1 000 € 

4
Box Club Stavbár Nitra                                                                                
Grand prix Slovakia

           400 € 

5
Cyklistický klub CK Nitra                                                                                                
Medzinárodný Nitriansky cyklomaratón

        1 200 € 

6
Cyklo klub Nitra cyklo team                                                                                                         
Regiónom nitrianskeho kraja-mládežnícke preteky

           600 € 

7
DD Ranč                                                                                                   
Nitrianska westernová show - Memoriál A. Stieneho

           150 € 

8
FC Nitra                                                                                                         
Memoriál Erika Chlpíka

        1 000 € 

9
FC Nitra                                                                                                      
Memoriál Ladislava Baláža

        1 300 € 

10
Fénix Motoklub Nitra                                                      
Majstrovstvá Slovenska v Triale

        1 500 € 

11
I-nima - OZ                                                                                                
Majstrovstvá Európy mažoretiek

           200 € 

12
Karate Farmex                                                                                                          
Farmex karate Camp

           500 € 

13
Karate Farmex                                                                                  
Memoriál Rudolfa Farmadina

        1 500 € 

14
Karate Kachi                                                                                                
medzinárodný turnaj pre deti - Kachikan Cup

        1 500 € 

15
Paraglidingový klub Zobor air                                                                                                
Zobor Cup 2013

        1 300 € 

16
Slovenský Národný Aeroklub                                                                     
Pribina Cup 2013

        1 200 € 

17
ŠK Delfín                                                                                                     
SLOVAKMAN 2013

           800 € 

18
ŠK Delfín                                                                                                    
Detský Aquatlon

           400 € 

19
ŠK pri ŠOG v Nitre                                                                                                
Európsky pohár juniorov v atletike 2013

           750 € 

20
ŠK pri ŠOG v Nitre                                                                                                
Pribinov pohár, Čeburáška, Vianočná Nitra

           400 € 

21
Tenisový klub Nitra                                                                                                 
Turnaje podľa termínovej listiny STZ

        1 500 € 

22
TJ AC Nitra                                                                                                      
Memoriál Jozefa Svitača - 32. ročník

           300 € 

23 TJ Stavbár Nitra                                                                                                                 1 300 € 
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Dotácia na športové podujatia do 2000,- €

klub dotácia

1
1. ABC Nitra                                                                             
Junior NBL 2013

        300 € 

2
AK Maratón Nitra 
Príprava na MS 

        200 € 

3
BKM Junior UKF                                                                         
Nitra cup 2013

        300 € 

4
BKM SPU Nitra                                                                       
mládežnícke turnaje

        500 € 

5
Cyklo klub cyklo team                                                                       
Majstrovstvá Slovenska v cylklistike mládeže

        600 € 

6
Čakanka n.o.                                                                                   
Zoborský silvestrovský beh 

        200 € 

7
ČFK Nitra                                                                                      
Medzinárodný turnaj v halovom futbale 

        300 € 

8
FC Nitra                                                                         
Memoriál Kamila Chatrnúcha

        200 € 

9
FK Janíkovce                                                                        
Memoriál A. Hrnčára

        400 € 

10
HK Nitra Kraso                                                                          
Veľká cena Nitry

        500 € 

11
Jednota dôchodcov Slovenska č.1                                                                        
Olympiáda seniorov

        250 € 

12
Jednota dôchodcov Slovenska č.3                                                                     
Starí rodičia a vnuci

        150 € 

13
Korfbal - športové združenie                                                                        
International korfball weekend

        200 € 

14
Ligový malý futbal                                                                       
Memoriál Ľuboša Lipčeya

        150 € 

15
Mestský futsalový klub Nitra                                                                                
Medzinárodný polyservis cup

        300 € 

16
Miestny odbor Matice Slovenskej - Janíkovce                                                                    
Športuj, tancuj, spievaj

        100 € 

Grand prix Slovakia, Memoriál M. Púchovského

24
Združenie rodičov a priateľov pri FC Nitra                                                                        
Letný Víztec Cup

           400 € 

SPOLU   20 200 € 
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17
Nitra Knights                                                                         
Memoriál V. Kincela

        250 € 

18
Nitrianska hokejbalová asociácia                                                                       
Majstrovstvá SR - U20

        200 € 

19
Nitrianski rytieri                                                                    
Štumpel Cup 2013

        200 € 

20
Nitriansky šachový klub                                                                       
Šachový turnaj o pohár primátora

        200 € 

21
OZ Harmónia pohybu                                                                    
Chodecká Nitra 2013

        400 € 

22
RC Team                                                                                 
Preteky rádiom ovládaných áut

        100 € 

23
Rodičovské združenie pri CVČ Domino                                                                    
Mladí v projekte

        150 € 

24
Rodičovské združenie pri CVČ Domino                                                                    
Rozhýb sa!

        200 € 

25
RSO SZŤP ťažko telesne postihnutých a vozíčkarov        
Šachový trunaj RAPID

        200 € 

26
Scorpio fight club Nitra                                                                     
Slovenský pohár v kickboxe

        200 € 

27
Slovenský zväz technických športov                                                                   
Modelárske súťaže pre deti a mládež             

        400 € 

28
Slovenský zväz technických športov                                                
Strelecké súťaže pre deti a mládež             

        400 € 

29
Spojená škola - zložka ŠG Nitra                                                                                
Latka 5 miest

        200 € 

30
Spojená škola internátna                                                                    
Šport a zdravie v nás

        300 € 

31
Stolnotenisový klub Nitra 08                                                                                 
Turnaj TOP 16

        200 € 

32
ŠK Delfín                                                                                            
IN-Line deň

        400 € 

33
ŠK Delfín                                                                               
Nitrianska hodinovka

        250 € 

34
ŠK NSŠ Scorpioni                                                                         
Turnaj o pohár primátora v kolkoch

        150 € 

35
ŠK NSŠ Scorpioni                                                                       
Medzinárodný turnaj v aplikovanom stol. Tenise

        250 € 

36
ŠK Slávia SPU DFA Nitra                                                                        
Zobor Cup - o pohár primátora

        250 € 

37
ŠK Triturus                                                                        
Orientačný beh 

        150 € 

38
ŠK Ttriturus                                                                               
Zoborský Cyklomaratón

        300 € 
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39
Taekwon-do I.T.F.                                                                    
Nitra Cup 2013

        300 € 

40
Tenisový klub                                                                                
Nitra Open 2013

        250 € 

41
TJ Slovan Chrenová                                                                                
Turnaj dorastencov

        300 € 

42
VK Ekonóm SPU Nitra                                                                                    
Memoriál Štefana Szalaya

        300 € 

SPOLU   11 150 € 

Prehľad pridelených dotácií z cieľovej oblasti Sociálna oblasť
z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2013

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Pridelená 
dotácia 

1. Centrum Skalka, o.z. Nitra Otvorená Skalka 840 €

2.
Komunitné centrum /Nitrianske 
centrum dobrovoľníctva, Nitra Nitrianske príbehy o dobre 1 350 €

3.
Misijná kongregácia služobníc Ducha 
Svätého

Program popoludňajšieho vzdelávania 
školopovinných detí a mládeže na 

Orechovom dvore 6 490 €

4. Materské centrum KLOKANČEK Poďte sa hrať a zbližovať 1 780 €

5.
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov – Úsmev ako dar v Nitre

Sociálna práca s rodinami mesta Nitra 
ohrozenými sociálnopatologickými javmi 4 500 €

6. OZ Centrum pre rodinu – Nitra, Nitra Zachráňme rodinu – zachráňme spoločnosť 1 500 €

7. RZ pri CVČ Domino, Nitra
„5D“ – Daruj darček deťom detského 

domova 180 €

Celkom 16 640 €

OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, POMOC ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM 
OBČANOM  v roku 2013

P. č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená dotácia

1.
EFFETA Stredisko sv. F. 
Saleského, Nitra Spolu to dokážeme 1 800 €

2.

Jednota dôchodcov na 
Slovensku, mestská organizácia 
1 Nitra Nitriansky deň úcty k starším 600 €

3.
Kub rodičov autistických detí 
v Nitre, Nitra

Letný rekondičný pobyt pre deti  
postihnuté autizmom a ich rodiny 700€

4. Nitrianska galéria, Nitra

Tvoriť môže každý 2013/5. Ročník
( cyklus výtvarných dielní 

v Nitrianskej galérii) 680 €
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5.

Republiková špecifická 
organizácia SZTP, Nitra

Rekondično-rehabilitačná 
a sociálna rehabilitácia ŤTP 

a vozičkárov pre nitrianskych 
členov  organizácie  a ich 

sprievodcov 1 390 €

6.
Budúcnosť, n.o., Nitra

Cesta k sebe 2013 1 450 €

7.
Slovenská základná organizácia 
DIANITRAN Nitra, Nitra Cukrovka nie je strašiak 710 €

8.
Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO č 13, Nitra Rekondično – integračný pobyt 1 400€

9.

Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska, Nitra-
Kalvária Dôstojná staroba 630 €

Celkom 
9.360 €

Transfery pre mimovládne neziskové organizácie

Právna úprava:
Smernica primátora mesta Nitry č. 5/2012 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií 
a služieb mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v objektoch vo vlastníctve 
Mesta Nitry alebo v správe organizácií Mesta Nitry

Mimovládna 
nezisková 

organizácia
Účel transferu

2011 2012 2013
Transfer skutočne 
čerpaný vo výške 

(suma v €)

Transfer skutočne 
čerpaný vo výške 

(suma v €)

Schválený 
transfer vo výške 

(suma v €)

Socia Nitra, 
n. o. 

Domov sociálnych služieb 
pre deti a mládež s ťažkým 
zdravotným postihnutím

3 668,38   3 668,38 3 594,23

P.č. Názov MNV Podiel mesta Nitry na úhrade za energie
1. Centrum Slniečko 2 500 €
2. EFFETA – stredisko sv. 

Františka Saleského
1 900 €

3. Úsmev ako dar 3 100 €
4. SOCIA 6 000 €
5. Budúcnosť 2 380 €
6. RŠO SZTPaV 700 €
7. YMCA MZ Nitra 560 €
8. Slovenský skauting 23. 

Zbor Nitrava
280€

9. SZTP ZO č.13 420 €
SPOLU                           19 440 €
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5.3 Významné investičné akcie v roku 2013

Realizácia nových stavieb
Chodníky mestský cintorín – zrealizované 10/2013
Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. Marka) –
zrealizované 12/2013
Chodník ul. Topoľčianska (oproti OD Jednota) – zrealizované 08/2013
Oprava chodníka Topoľčianska (od J Zelenáka po KD) – zrealizované 08/2013
Okružná križovatka ul. Dolnozoborská - Svätourbánska (pri amfiteátri) – zrealizované 
09/2013
Prepojovací chodník ul. Rabčekova – Golianovská – zrealizované 10/2013
Chodník ul. Lomnická 2-4 – zrealizované 10/2013
Parkovisko Ľ. Okánika 8 – pokračovanie – zrealizované 06/2013
Chodník Hlavná  44-86 – zrealizované 07/2013
Oprava chodníka na ul. Hattalovej na pravej strane smerom k Bottovej – zrealizované 
10/2013
Chodník Trnavská – pokračovanie – zrealizované 11/2013
Parčík pri Mestskom dome –zrealizované 10/2013
Zábradlie a rozhľadňa Kalvária – zrealizované 07/2013
Kanalizácia Krškany –ČS, oplotenie, technológia – zrealizované 10/2013

Opravy, rekonštrukcie a modernizácie

Obnova a modernizácia mestských komunikácií (MK):
- SO Jesenského  ul. v Nitre – zrealizované 10/2013
- Župné námestie – zrealizované 10/2013
- Výstavba a obnova MK vo vlastníctve Mesta NR : SO Tehelná ul. (časť od Mestských 

služieb po Cabajskú),  SO MK Podjavorinská, SO MK Kmeťova ul. od Jedlíkovej po 
Hviezdoslavovu, SO MK Novomeského, SO Petzwalova ul (časť od BD č.10 po 
Kmeťova ul.), SO MK Ovocinárska (časť od konca úpravy po Šúdolskú), SO 
Kmeťova ul.(od Križovatky s Bizetovou ul. po malý kruhový objazd), SO Hlavná ul. 
(časť od odbočky z Dlhej po obratisko MHD), SO paralelná komunikácia s Výstavnou 
ul (časť od Javorovej po Výstavnú), SO Párovské Háje (časť od odbočky po 
obratisko), SO Malá Kamenná ul., SO Vendelínska ul., SO Potočná ul. (medzi 
Trnavskou a Hájskou),  SO Kochová,  

SO chodník ul. Štúrova (od Štefánikovej po Wilsonovo nábr.)-zrealizované10/2013
SO chodník Piaristická (od Štúrovej po Školskú)-zrealizované 10/2013
SO MK Štúrová od ŽP po Hlohoveckú – zrealizované 05/2013 
SO MK Chalúpkova od OK po Spojovaciu- zrealizované 04/2013
SO chodník Párovská ul. –J. Kráľa – zrealizované 10/2013
SO MK Strmá – zrealizované 04/2013 (presun z r. 2012)
SO MK Svätourbánska od Jánskeho po Pod zl. Brehom – zrealizované 05/2013
SO chodník  ul. 7. pešieho pluku (od Štefánikovej po Damborského - pravá strana)-
zrealizované 10/2013
SO chodník ul. Jurkovičova 17-21- zrealizované 09/2013
SO chodník ul. Novomeského 59-70 – zrealizované 10/2013
SO chodník ul. Bellova (od Partizánskej 69 po Bellovu 8) - zrealizované 10/2013 
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SO chodník ul. Hviezdoslavova (od Párovského cintorína po ul. Kavcova)- zrealizované 
10/2013
SO chodník ul. Štúrova(od kostola po Topstroj) – zrealizované 09/2013
Oprava chodníkov v areáli MŠ Zvolenská – zrealizované 09/2013
Vnútroblokové kanalizácie Párovská 22-24 – zrealizované 04/2013
Vnútroblokové kanalizácie Mostná 6-8 – zrealizované 04/2013 
Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – spolufinancovanie –zrealizované 11/2013
Rekonštrukcia MŠ Párovská – spolufinancovanie – zrealizované 08/2013
Rekonštrukcia MŠ Benkova – spolufinancovanie –zrealizované 12/2013
Rekonštrukcia MŠ Nábrežie mládeže – spolufinancovanie – zrealizované 11/2013
Rekonštrukcia Polikliniky Klokočina – úver 2012 – zrealizované 10/2013
Rekonštrukcia MŠ Za Humnami – úver 2012 – zrealizované 09/2013
Rekonštrukcia MŠ Párovská – úver 2012 – zrealizované 09/2013
Rekonštrukcia MŠ Benkova – úver 2012 – zrealizované 09/2013
Rekonštrukcia MŠ Nábrežie mládeže – úver 2012 – zrealizované 09/2013

5.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Investičné akcie, ktorých realizácia bola presunutá do r. 2014
Chodník Trnavská II – presun do r.2014
Autobusové prístrešky – presun do r.2014
Detské ihriská - nové prvky – presun do r. 2014
SO chodník ul. Novozámocká – pokračovanie – presun do r.2014
Oprava chodníka Hydinárska – presun do r.2014
SO spevnených plôch pred Lipou - ul. Výstavná- presun do r.2014
Rekonštrukcia domov smútku cintorínov Chrenová a Cabajská – presun do r. 2014
Oprava školských budov 
Oprava havarijných stavov školských budov 

Obnova a modernizácia MK – pokračovanie v r.2014
SO Cirmánska, SO Čajkovského, SO MK Štúrova, SO Svätoplukova, Svätourbánska, 
Rozšírenie Golianova ul., MK Hlboká-Železničiarska, prepoj Wilsonovo nábr.- Hodžova, 
chodník Chrenová-Janikovce, SO Kamenná ul., SO Vinohradnícka, SO Jaseňová, 
Cyklotrasy: Univerzitný most – Priemyselná/Park Sihoť - Vodná
Rekonštrukcia MK v Nitre-II. etapa (MK Staničná, MK Podzámska, Cintorín Nitra-
Chrenová) – pokračovanie prác v r.2014

5.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Projekty pre 
regionálny 
rozvoj 

Projekty pre 
regionálny 
rozvoj 




