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Vážení spoluobčania mesta Nitry, 
 
 rok 2009 bol oproti predchádzajúcim rozvojovým rokom z pracovného pohľadu 
mimoriadne náročným. V dôsledku všeobecnej hospodárskej a ekonomickej krízy sme riešili 
mnoho nečakaných a treba povedať aj úplne nových úloh.  Určite k nim patril súbor opatrení 
proti kríze prijatý vo februári 2009 mestským zastupiteľstvom, ako aj dôsledné šetrenie 
výdavkov. 
 
 Aj napriek tomu sme presvedčení, že mestské zastupiteľstvo, pracovníci mestského 
úradu, ako aj riaditelia organizácií urobili všetko pre splnenie úloh, ktorých výsledky Vám 
predkladáme. 

 
Sme radi, že hospodárenie mesta bolo ukončené kladným výsledkom.  

  
Máme zároveň veľkú radosť z úspechov firiem, organizácií, škôl, športových klubov 

ako aj ocenení občanov mesta podieľajúcich sa na rôznych spoločenských, odborných, 
hospodárskych, kultúrnych, športových súťažiach a podujatiach. Všetkým úprimne  ďakujeme 
za spoluprácu a pomoc pri riešení problémov, presadzovaní aktivít a plánov v prospech nás 
všetkých, ktorí žijeme v tomto nádhernom meste pod Zoborom. Pevne veríme, že naša 
spolupráca bude pokračovať aj v roku 2010, v ktorom nás čakajú parlamentné a v závere aj 
komunálne voľby. 
  
 S úctou 
 
 
         Jozef Dvonč 
              primátor mesta Nitry 
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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 :  

 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) 
 
 
 
       Mesto Nitra leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny začlenené do rozmanitého 
reliéfu krajiny, v ktorej sa strieda nížinatý a horský terén v priaznivých hydrologických a 
klimatických podmienkach. Geografickú dominantu tvorí JZ výbežok masívu Tribeč s 
vrcholom Zobor, patriace do Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Z pohoria Tribeč je najviac 
vysunutou časťou horská skupina Zobor s najvyššími polohami Zobor (587,3 m n. m. ) a 
Žibrica (617 m n. m. ). Zoborský masív končí vyvýšeninou nad Dražovcami (208 m n. m.), 
ktorú vizuálne najviac charakterizuje kostol sv. Michala a Lupkou (284,7 m n. m. ) nad 
Šindolkou. Geologický základ Tribečsko-zoborského masívu tvoria granitoidné horniny 
paleozoika a obalové série druhohôr. Členitý reliéf mesta vytvárajú útesové skalky jurských 
vápencov, z ktorých najvýraznejšími sú hradný vrch, Šibeničný vrch, Kalvária a Katruša. 
Rieka Nitra mierne meandruje a vytvára južne a severozápadne od centra mesta širokú 
inundáciu, zužujúcu sa medzi úpätím Zobora a hradným vrchom. V Dolných Krškanoch sa 
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tok rozdeľuje do dvoch ramien a rieka tečie ramenom Starej Nitry a regulovaným korytom 
hlavného toku. Územie Nitry tvoria rôzne pôdne typy. Pôdny pokryv vyšších polôh tvoria 
rendziny na zvetralinách karbonátových hornín, na úpätiach hnedé lesné pôdy, ktoré v 
nižších polohách striedajú hnedozeme. V južnej časti prevládajú černozeme na sprašiach a 
pozdĺž toku rieky sú nivné pôdy. V lesoch prevládajú dubové a hrabové porasty, z ihličnanov 
sa najviac vyskytuje borovica čierna. S bohatou teplomilnou flórou a vzácnymi druhmi bylín 
sa stretávame na Zobore, Lupke a v menšej miere v mestských lokalitách Šibeničný vrch a 
Kalvária. Najvýraznejšími sú hlaváčik jarný, poniklec obyčajný veľkokvetý, kosatec nízky, 
veternica lesná a iné. V zoborskej oblasti sa vyskytuje niekoľko prameňov, najznámejšími sú 
Svoradov prameň a prameň na Šindolke. 

 
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. 
 
Nadmorská výška :  
Nadmorská výška sa pohybuje od 138 do 587 metrov nad morom. 
 
1.2 Demografické údaje  
 
Hustota  a počet obyvateľov :                               
- hustota obyvateľov: 827 / km2 
- počet obyvateľov k 31.12.2009: 82 661  
 
Národnostná štruktúra (2001):  
národnosť slovenská 95,4%, maďarská 1,7%, česká 0,9%, rómska 0,4%. 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania (2001) :  
rímskokatolícke 74,2%, bez vyznania (ateisti) 17,2%, evanjelické 2,8%, nezistené 4,2%. 
 
Vývoj počtu obyvateľov :  
Klesajúci 
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1.3 Ekonomické údaje  
 
 
Nezamestnanosť v meste: 
 

POČET UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE EVIDOVANÝCH NA ÚPSVaR V MESTE NITRA: 

 Počet uchádzačov o zamestnanie predstavuje stav ku koncu príslušného mesiaca.  

 
Mesto     
Nitra 

Mesiace 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 rok 2009 1 926 2 139 2 364 2 475 2 727 2 969 3 076 3 000 3 021 3 021 3 012 3 108 

rok 2008 1 806 1 735 1 672 1 579 1 606 1 640 1 617 1 588 1 662 1 651 1 665 1 756 

rok 2007 2 302 2 268 2 291 2 003 1 979 2 041 1 981 1 908 1 914 1 828 1 718 1 718 
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Nezamestnanosť v okrese:  

 

POČET UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE EVIDOVANÝCH NA ÚPSVaR V OKRESE NITRA 

 Počet uchádzačov o zamestnanie predstavuje stav ku koncu príslušného mesiaca.  

  
Okres  
Nitra 

Mesiace 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

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 

rok 2007 5 360 5 229  5 344  4 656  4 497  4 467  4 398  4 246  4 285  3 988  3 837  3 880 

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. 
 
Text znelky mesta Nitry: 
/:Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra :/ 
Kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy, 
v ktorých si ty kvitla? 
 
/:Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava :/ 
v ktorých tečie Dunaj, v ktorých tečie Dunaj, 
Visla i Morava. 
 
/: Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka :/, 
keď tu panovala, keď tu panovala 
jeho mocná ruka. 
 
/: Ty si bola sväté mesto Metodovo :/, 
keď tu našim otcom, keď tu našim otcom 
kázal božie slovo. 
 
Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach - slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí ap. 
 
1.5 Logo mesta 
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1.6 História mesta 
 

 
 

           
 

Nitra je najstaršie slovenské mesto, ktoré je písomne doložené.  

 
"Jemu (Pribinovi) vysvätil niekdajší arcibiskup Adalram kostol za Dunajom  na jeho 

vlastnom majetku zvanom Nitrava." 
 
Tieto slová sú najstaršou písomnou zmienkou mesta a vládcu z územia Slovenska. 
Nachádzajú sa v spise De Conversione Bagoariorum et Carantanorum - O obrátení Bavorov a 
Korutáncov, ktorý vznikol v rokoch 870 - 871. Zmienka sa však týka roku 828. 
 
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 s 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. 

V čase, keď mesto dostalo v roku 1248 výsady slobodného kráľovského mesta začalo aj 
používať svoj erb, ktorým sa stala obrnená ruka držiaca vlajku s ležiacim dvojitým 
(patriarchálnym) krížom. 
Jeho korene však siahajú do raného stredoveku do Byzantskej ríše. 
 
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. V 12. storočí sa začali používať erby a 
mnohí uhorskí panovníci mali v erbe dvojitý kríž. Mal ho aj Belo IV (1235 - 1271), ktorý 
podporoval rozvoj miest a udeľoval aj právo používať kráľovský znak, teda dvojitý kríž.  
 
Dvojitý kríž majú vo svojich erboch aj niektoré iné slovenské mestá, Topoľčany, Žilina, 
Šurany, Zvolen a iné, a vo všeobecnosti bol považovaný za symbol severného Uhorska, teda 
Slovenska. 

 
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 
si sami mohli zvoliť spomedzi seba richtára a 12 člennú správnu radu, ktorí spravovali ich 
záležitosti, riešili súdne spory, mohli usporiadavať 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 
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sa mesto delí s biskupom. Biskup vykonáva aj funkciu župana. Nitranski 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. 
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 
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kresťanského kostola na území Slovenska. Oslavy vyvrcholili na známom pútnickom mieste 
na Kalvárii a zúčastnilo sa ich asi 300 000 ľudí. 
1939, 14. marecVznik 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  
 
Na území mesta Nitry sa v súčasnosti nachádza 90 národných kultúrnych pamiatok 
Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou je Nitriansky hrad.  
 

 
 
Hrad pochádza z 11. storočia, ale bol postavený pravdepodobne na mieste starého opevnenia, 
vybudovaný goticky v 15. storočí (zachovaná hradba pri presbytériu Horného kostola), 
upravený renesančne v 16. storočí (zachovaná renesančná brána) a barokovo v roku 1673 
(hviezdicovité opevnenie a dve vstupné brány), kamenný most do hradu zo začiatku 15. 
storočia. 
Kostol sv. Emeráma románsky, asi z 11. storočia (zachovaná apsida a časť lode), prestavaný 
v 13. – 14. storočí, barokovo prebudovaný pri stavbe Dolného kostola v 18. storočí, 
rekonštruovaný v roku 1931, oltár od J. Pospíšila, farebné okno od Ľ. Fullu z čias 
rekonštrukcie.  
Horný kostol, katedrála sv. Emeráma, gotický z roku 1333 – 55, upravený barokovo v rokoch 
1622 – 42 a neskorobarokovo v rokoch 1710 – 36. Hlavný oltár barokový z roku 1732, 
neskorogotické kalichy z 15. storočia a barokové zo 17. a 18. storočia, biskupská berla 
goticko-renesančná, krstiteľnica z roku 1643, zhotovená podľa neskorogotického majstra 
Jodoka z B. Bystrice, monštrancia baroková z roku 1692 a rokoková z roku 1776, cibórium 
z roku 1775, pacifikále barokové, relikviáre, biskupské berly barokové zo 17. a 18. storočia, 
maľby od G. A. Galliardiho z 20. rokov 18. storočia, interiér barokový z 1. polovice 18. 
storočia, farebné okná od E. Ambrušovej z roku 1970. 
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Dolný kostol barokový z roku 1622 – 42, maľby barokové zo 17. – 18. storočia, niektoré od 
G. A. Gsalliardiho, hlavný oltár z roku 1662 od J. Perneggera, tri bočné oltáre 
neskorobarokové z roku 1732, štvrtý rokokový z roku 1769. 
Biskupský palác barokový z rokov 1732 – 39 s jadrom gotického paláca. 
Súsošie barokové z roku 1750 od M. Vogerleho.  
 

Horné mesto 
Františkánsky kostol a kláštor barokový z roku 1630, obnovený v 1. polovici 18. storočia, 
reliéf zo 16. storočia umiestnený sekundárne vo fasáde, plastiky od Fr. X. Seegena. 
Domy kanonikov neskororenesančné zo 17. storočia. 
Domy renesančné, barokové a empírové stavané na starých základoch.  
Dom klasicistický (starý seminár) z 2. polovice 18. storočia, upravený čiastočne 
neorenesančne v roku 1878. 
Budova veľprepošstva rokokovo-klasicistická zo 70. rokov 18. storočia, postavená podľa 
projektu F. A. Hillebrandta. 
Kapitulský dom klasicistický z roku 1821 s plastikou atlasa od V. Dunajského. 
Domy klasicistické z konca 18. storočia a 1. polovice 19. storočia stavané na starých 
základoch. 
Dom klasicistický z roku 1850. 
Bývalý župný dom z roku 1874 postavený podľa projektu E. Dümmerlinga, rozšírený v roku 
1908.  
 

Dolné mesto 
Kostol sv. Štefana v Párovciach románsky z 12. storočia, barokovo prestavaný začiatkom 18. 
storočia, zvyšky románskych fresiek. 
Kostol na Kalvárii, pôvodne gotický zo 14. storočia, barokovo upravený, v roku 1765 bol k 
nemu pristavený kláštor, neorománsky prefasádovaný v roku 1878. 
Piaristický kostol s kláštorom neskorobarokový, začiatok stavby komplexu v roku 1702, 
kostola v roku 1716, dohotovený v roku 1789, neskorobarokové maľby od J. Jaroša, L. 
Hradického a H. Preisingera, doplnené E. Massányim po roku 1945, plastiky 
neskorobarokové od M. Vogerleho. 
Kaplnka baroková z roku 1739, upravená v roku 1889 s pamätnou tabuľou O. Prohászku. 
Kostol a kláštor vincentiek neorománsky z roku 1854. 
Kostol reformovaný z roku 1910. 
Synagóga v maorsko-byzantskom slohu z roku 1906.  
 

Horné Krškany 
Kostol pôvodne gotický, rozšírený v roku 1752, prestavaný v 19. a 20. storočí, gotické 
nástenné maľby z konca 14. storočia. 
Kúria klasicistická zo začiatku 19. storočia.  
 

Chrenová 
Zvonica klasicistická z roku 1770.  
 

Kynek 
Kostol rímskokatolícky barokový z roku 1728 s pojatím románskej apsidy, klasicisticky 
upravený v roku 1791. 
Kaštieľ klasicistický zo začiatku 19. storočia.  
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Mlynárce 
Kostol rímskokatolícky modernistický z roku 1947, nástenná maľba od E. Massányiho.  
 

Zobor  
Zvyšky kláštora barokového z rokov 1692 – 95 vybudovaného na mieste stredovekého 
kláštora sv. Hypolita z konca 10. storočia.  
 

                                                  
 
 
1.8 Významné osobností mesta - ocenenia. 

 
1.8.1. Čestné občianstvo mesta Nitry  
 
Jozef Dóczy - za celoživotné dielo obohacujúce ľudské poznanie a  za originálne stvárnenie 
divadelných a filmových postáv 
 
1.8.2. Cena mesta Nitry 
 
Hildegarda Augustovičová - za  rozvoj kultúry mesta Nitry a za celoživotný prínos k 
obohateniu divadelného a filmového umenia  
 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre - za prínos pre slovenské divadelné umenie, za všestranný 
rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu mesta Nitry doma i v zahraničí    
 
Eva Ruthová - za dlhoročné všestranné kultúrno-spoločenské aktivity prispievajúce 
k vytváraniu dobrého mena  mesta Nitry   

 
1.9 Výchova a vzdelávanie  
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V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytujú: 

- Mestské detské jasle 
- 25 materských škôl 
- 14 základných škôl a školských klubov 
- súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia 
 
Na mimoškolské aktivity sú zriadené: 

- Základná umelecká škola J. Rosinského 
- Centrum voľného času Domino (centrá: Štefánikova 63 - centrum mesta, Topoľová 1 - 

sídlisko Chrenová, Na Hôrke - sídlisko Klokočina) 
- Centrum zdravia pre deti predškolského veku 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude 
orientovať na kvalitný, efektívny a moderný systém školstva v meste Nitra.  

Dlhodobým cieľom mesta Nitry bude implementovať opatrenia Koncepcie práce s deťmi 
a mládežou mesta Nitry na roky 2009 - 2013 do reálneho prostredia, uplatňovať princípy 
tvorivo-humanistického modelu výchovy a vzdelávania v praxi a zabezpečiť podmienky pre 
rozvoj voľnočasových aktivít mládeže v zariadeniach formálneho a neformálneho 
vzdelávania. 
  
1.10  Zdravotníctvo 
 

 
 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: 
- Fakultná nemocnica 
- poliklinika Chrenová 
- poliklinika Klokočina 
- zubná poliklinika 
- Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb 
- Detská pedopsychiatria a regionálne detské centrum pre poruchy imunity 
- Únia nevidiacich a slabozrakých  
- množstvo neštátnych zdravotníckych zariadení, tri pohotovosti a lekárne  

 
      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej 
starostlivosti sa bude orientovať na zvýšenie spokojnosti obyvateľov so zdravotnou 
starostlivosťou.  
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1.11  Sociálne zabezpečenie 
 

        
 

 
Sociálne služby v meste zabezpečuje: 
 

- Zariadenie opatrovateľskej služby, J.Kráľa 2 
- Domov s opatrovateľskou službou, J.Kráľa 2 
- Domov s opatrovateľskou službou, Hollého 9 
- Domov s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16 
- Domov s opatrovateľskou službou, Misionárska 3 
- Centrum pre seniorov, Baničova 12 
- Denný stacionár pre seniorov a ŤZP občanov 
- Chránené bývanie, J.Kráľa 2 
- Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55 
- Domov pre osamelých rodičov, Krčméryho 22 
- Kluby dôchodcov: Ľ Okánika 6 + 4 odbočky (Dolné Krškany, Čermáň, Baničova 

a Staré mesto) 
- Opatrovateľská služba v domácnosti – terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje 

prednostne v domácom prostredí občana. 
- Mestská požičovňa kompenzačných pomôcok – občanom s ťažkým zdravotným 

postihnutím a občanom zotavujúcim sa po úrazoch a operáciách organizácia ponúka 
k dispozícii pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce 
alebo oslabené funkcie. 

- Centrum tiesňových volaní a krízová linka pre seniorov 
- Prepravná služba – sociálny taxík – preprava ťažko zdravotne postihnutých občanov  
- Kuchyňa s jedálňou a rozdeľovňa stravy – poskytuje svoje služby seniorom mesta 

Nitry 
       
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientovať na schopnosť plniť požiadavky a očakávania prijímateľov sociálnej služby, 
uspokojovať ich individuálne potreby a chrániť ich práva, aby napriek svojmu znevýhodneniu 
(zdravotnému, finančnému, materiálnemu) mali zabezpečený dôstojný život.  
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1.12  Kultúra 
 

 
 
V oblasti kultúry má mesto Nitra dlhoročnú tradíciu ako jedno z najdôležitejších centier 

slovanskej vzdelanosti, kultúry a kresťanského života. Rozvoj kultúry siaha do čias raného 
osídlenia starých Slovanov a pokračoval v prvom štátnom útvare Pribinovom Nitrianskom 
kniežatstve a počas Veľkej Moravy cez stredovek až do novoveku 

 
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje: 
- Divadlo Andreja Bagara                                           
- Staré divadlo 
- Kino CineMax 
- Amfiteáter pod Zoborom 
- Park kultúry a oddychu 
- Mestská hala 
- Nitrianska galéria  
- ART galéria 
- Galéria Výskumného ústavu živočíšnej výroby 
- Malá galéria AKCENT 
- Slovenské poľnohospodárske múzeum 
- Ponitrianske múzeum  
- Misijné múzeum 
- Krajská knižnica Karola Kmeťku  
- Slovenská poľnohospodárska knižnica 
- Krajské osvetové stredisko 
- Nitrianska hvezdáreň 
- Synagóga 
 
 
 

1.12.1                    Prehľad kultúrnych podujatí Mesta Nitry za rok 2009. 
 

31. január             Mestský reprezentačný ples 
 
24. február             Nitrianske fašiangy 

zábavný fašiangový sprievod, karneval  a jarmok s ponukou 
tradičných pochúťok a ľudovo-umeleckých výrobkov 
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26. marec   XXXVI. Nitrianska hudobná jar 
    jarný cyklus koncertov vážnej hudby   

26.3., 2.4., 16.4., 23.4.      
                                                
16. apríl - 14. máj                 Konfrontácie  

festival vážnej hudby  
 
26. apríl - 24. máj                  ARS ORGANI 
               2. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby  
 
23. apríl -7. máj              Nitrianske univerzitné dni 

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

 
12. - 16. máj   Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozas 
                                               Prehliadka divadiel krajín V4 
 
27. máj                                   Koncert Alphaville - Amfiteáter pod Zoborom 
 
31. máj                                  Medzinárodný deň detí 

podujatie venované všetkým deťom spojené s bohatým zábavným 
a kultúrnym programom 

 
3. jún                                      Alexandrovci - Amfiteáter pod Zoborom 
 
6. jún.    Rockový festival „Amfik“ - Amfiteáter pod Zoborom 
 
7. jún - 4. júl  Musica sacra  

XIX. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby  
     
 
jún - august                        Nitrianske kultúrne leto  

letná prehliadka umenia * cyklus detských divadelných   
predstavení  v parku na Sihoti * cyklus operetných 
a muzikálových melódií * tanečné podvečery s dychovkou* 
rockový festival*   
 

3. - 5. júl.     Cyrilo-metodské slávnosti / Nitra, milá Nitra / 
Dni Nitranov venované významným osobnostiam histórie       
i súčasnosti Nitry * Pribinove slávnosti * Cyrilo-metodské 
slávnosti        

     
Európsky festival historických skupín 

                                                 
20.-21. august.  Festival vína, gastronómie a kultúry 
 
20.-21. august.  Chrenovské trhy 
                                         



 
Výročná správa Mesta Nitry za rok 2009 

 

 - 21 - 

 august   la/100/vičky 
 
29. - 30. august.    Klokočinský jarmok 

jarmočné podujatie s ponukou ľudovoumeleckých výrobkov,       
tovaru, atrakcií, súťaží a zábavy    

 
30. august.                Hoj, vlasť moja      
 
september   Eurotalent 

           
5. septenber  - 7. október      Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
 
25. - 30. september   Medzinárodný divadelný festival 
          Divadelná Nitra 

18. ročník medzinárodného  divadelného festivalu na Slovensku 
spojeného s prezentáciou diel filmového , hudobného, výtvarného       
a slovesného umenia   

 
29. september - 3. október  Agrofilm  
    XXVI. Medzinárodný filmový festival 
 
2. - 3. október                        City art fest  
 
8. - 11. október  Dni českej kultúry 
    4. ročník stretnutí s českým umením a kultúrou  
         
8. október - 12. november Nitrianska hudobná jeseň 

   jesenný cyklus koncertov vážnej hudby 
 
19. - 25. október                    Cithara aediculae 
    medzinárodný  festival klasickej gitarovej hudby  
 
6. december - 6. január Vianoce v Nitre 

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

 
12. december                Čaro Vianoc 

 
 Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život  

sa bude orientovať na rozvíjanie kultúrnych tradícií mesta a podporu kultúrnych aktivít so 
zreteľom na jeho slávnu históriu i modernú súčasnosť. 
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1.13  Cestovný ruch 
 

 
Oddelenie cestovného ruchu, propagácie mesta a NISYS, zložené z dvoch referátov -  

referátu koncepcie rozvoja cestovného ruchu a referátu prevádzky NISYS napĺňa hlavné 
úlohy v oblastiach rozvoja cestovného ruchu na území mesta, propagácie mesta a 
komunikácie s verejnosťou a spolupráce so subjektmi cestovného ruchu. 

 
Mesto Nitra sa v oblasti cestovného ruchu zúčastnilo začiatkom roka 2009 dvoch 

významných veľtrhoch ITF Slovakia Tour v Bratislave a Region Tour v Brne a v auguste 
výstavy Regióny Slovenska počas Agrokomplexu 2009. Prezentácia mesta pokračovala 
publikovaním PR článkov vo významných publikáciách cestovného ruchu Cestovný lexikón 
2009/2010, Auto kontakt 2009/2010, Commercial Directory – Export Slovakia 2010 a 
Katalóg ubytovacích zariadení a turistické zaujímavosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 
2010. Poďte s nami za pamiatkami pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného 
ruchu a Farebná planéta 2009 – Oslávte s nami Svetový deň turizmu v Nitre! boli 
najvýznamnejšími podujatiami pri prezentácii mesta v cestovnom ruchu a potvrdili potrebu a 
kvalitnú úroveň spolupráce so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu, Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšími subjektmi cestovného ruchu. Mesto Nitra podporilo v 
tejto oblasti regionálnu výchovu detí a mládeže organizáciou súťaží Osobnosti Nitry a 
Zaujímavosti nitrianskeho regiónu pre vyššie ročníky základných škôl Nitry, spoluprácou s 
CVČ Domino na vedomostnej súťaži Poznaj svoje mesto a s oboma nitrianskymi univerzitami 
na Nitrianskej letnej univerzite. 

 
Budovanie komplexného turisticko-informačného systému mesta Nitry ako jednej 

z kľúčových oblastí Programu hospodárskeho s sociálneho rozvoja mesta Nitry prešlo v roku 
2009 do realizácie prvej etapy koncepcie schválenej koncom roka 2008. V duchu nového 
vizuálu turisticko-informačného systému Mesto Nitra začalo s vydávaním novej série 
autorských propagačných materiálov publikáciami Nitra 2009 – informácie pre turistov a 
Nitrianska synagóga. V priebehu roka 2009 vznikli dva ďalšie dokumentárne filmy o 
nitrianskych pamiatkach Dražovský kostolík a Kostol sv. Urbana na Zobore a oddelenie sa 
podieľalo na príprave novej publikácie Nitra v oblakoch v spolupráci s vydavateľstvom AB 
Art Press. Vysokú kvalitu propagácie ocenila aj odborná verejnosť na veľtrhoch cestovného 
ruchu a v súťažiach Najkrajší kalendár Slovenska 2010 a Najkrajšie knihy a propagačné 
materiály o Slovensku 2009 ich porota ocenila štyrmi prestížnymi oceneniami. 

 
Internetové portály mesta www.nitra.sk, www.msunitra.sk a www.nisys.sk prešli v roku 

2009 výraznou vizuálnou a štrukturálnou inováciou, ktoré prispeli nielen k modernizácii, ale 
hlavne sprehľadneniu množstva poskytovaných informácii a služieb. V spolupráci s 
Ekonomickou univerzitou začalo oddelenie s prípravou strategického dokumentu Koncepcia 
rozvoja cestovného ruchu v Nitre. 
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Oddelenie zabezpečovalo počas celého roka prevádzku Nitrianskeho informačného 
systému (NISYS). NISYS ako jeden z aktívnych členov Asociácie informačných centier 
Slovenska (AICES) je dlhodobo hodnotený na vysokej úrovni poskytovaných služieb. 

 

        
 
1.14  Šport 

 

 
 

       V oblasti športu mesto Nitra v roku 2009 pokračovalo v napĺňaní cieľov vychádzajúcich  
zo zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry. 

Prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí miestneho, regionálneho 
a medzinárodného významu bol širokej verejnosti poskytnutý dostatok možností na 
prehliadku ale aj aktívne zapojenie sa do jednotlivých podujatí.  
             O tradičné podujatia od rekreačného športu až po podujatia v oblasti vrcholového 
športu  bol veľký záujem ( Nitriansky fond zdravia, Týždeň Olympizmu, Dni športu , behy 
pre zdravie, Nitrianska školská liga, podujatia v basketbale, futbale, florbale, v ľadovom 
hokeji, volejbale, tenise a stolnom tenise ). Pri organizovaní podujatí spolupracovalo mesto so 
športovými klubmi a združeniami. 
             Projekt „Škola otvorená športu“ zameraný na využitie športových areálov a objektov 
pre občanov na rekreačný šport bol realizovaný na siedmich základných školách.                 



 
Výročná správa Mesta Nitry za rok 2009 

 

 - 24 - 

Údržbu a modernizáciu športových objektov uskutočňovala príspevková organizácia 
mesta Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry. Ide o objekty ako Mestský 
kúpeľ, letné kúpalisko na Sihoti, sedem futbalových štadiónov s desiatimi  futbalovými  
plochami, zimný štadión s dvoma ľadovými plochami, Mestská hala, Tenisový areál na 
Chrenovej s dvoma halami, deviatimi antukovými a dvomi betónovými kurtmi, so štyrmi 
tenisovými stenami s regeneráciou. Mesto spravuje prostredníctvom Mestského sociálneho 
podniku päť viacúčelových ihrísk. 
 
Ostatné športové aktivity v meste Nitra:  
Letectvo - Aero Slovakia - organizuje vyhliadkové lety a parašutistické kurzy, Slovenský 
národný aeroklub, oba pôsobia na medzinárodnom letisku pre nepravidelnú dopravu v mestskej 
časti Janíkovce 
Jazdecké kluby - Jazdecký klub sv. Juraja, Jazdecké a výcvikové stredisko SPU  
Sokoliari - rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov SPU 
Strelectvo - združenie technických a športových činností 
Turistika - klub vysokohorskej turistiky, Domino - klub turistiky, horolezecký oddiel 
Tenisové kurty - Tenis club Slávia AX SPU, tenisový klub Junior, tenisový klub Potravinár 
Kryté haly - telovýchovná jednota AC Nitra, športová hala Olympia 
Štadióny - atletický štadión Stavbár 
 
Kúpaliská v meste Nitra:  
S celoročnou prevádzkou: 
Krytý bazén - mestský kúpeľ, 
Krytý bazén - školský športový klub Gymnázium Párovská 
Krytý bazén - plavecký oddiel SPU 

                           
 

1.14.1                    Prehľad športových podujatí Mesta Nitry za rok 2009. 
 
marec                                    OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŚPORTOVCOV  
                                              MESTA NITRY ZA ROK  2008  
                                              Oceňovanie športovcov, športových kolektívov  
                                              a osobností z oblasti športu 
Miesto konania:                    Mestská športová hala na Čermáni 
 
  27. máj             CHALLENGE  DAY 2009 

„Deň výzvy“ - medzinárodná súťaž miest v počte obyvateľov 
zapojených do rôznych pohybových aktivít; podujatie spojené 
s bohatým kultúrnym a zábavným programom 

Miesto konania:  Svätoplukovo námestie, mesto Nitra 
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22. - 28. jún        TÝŽDEŇ OLYMPIZMU   
Propagácia myšlienok olympizmu prostredníctvom rôznorodých  
športových aktivít pri príležitosti založenia Medzinárodného 
olympijského výboru; cieľom je výzva k športovým aktivitám pre 
všetky vekové kategórie 

Miesto konania:           Svätoplukovo námestie. športoviská v meste Nitra 
 
jún / júl                                ELITE BEACH TOUR  
                                               Majstrovstvá Slovenska v beach volejbale 
Miesto konania:                     Svätoplukovo námestie, Letné kúpalisko v Nitre 
 
september - december           DNI ŠPORTU  2009 - športové podujatia: 

Škola otvorená športu 
Nitrianska školská liga 
XXVIII. Ročník Memoriálu Jozefa Svitača 
Beh sebaprekonávania 
"Šach je šport pre rozum" 
XI. Šachový turnaj TPŠ  RAPID v Nitre o Pohár 
predsedu organizácie 
Plavecká štafeta miest 
Turnaj v SQUASCHI 
Liga stredných škôl vo futsale 
Hokejbalový turnaj 
Študentské dni Nitrianskych univerzít  
Medzinárodný turnaj dorasteniek v hádzanej o "Pohár 17. novembra" 
Vianočný turnaj v basketbale 

Miesto konania:  športoviská v meste Nitra 
 
január - december                ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU                                                     
                                               Športové areály a telocvične základných škôl sú počas roka,  
                                               okrem mesiacov júl a august, sprístupnené verejnosti 
                                                
1.15  Hospodárstvo  
 

 
 

Nitra je nielen najväčším centrom zamestnanosti Nitrianskeho kraja, ale aj v rámci 
Slovenskej republiky je významným hospodárskym centrom.  
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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. 
 VEOLIA, a.s. 
 Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. 
 Práčovne a čistiarne 

 
Najvýznamnejšie priemyselné podniky v meste: 

 Cesty Nitra, a.s. Groupe Colas  

 Muhlbauer Technologies, s.r.o. 
 Oil Slovakia spol. s r.o.  
 Plastika, a.s.  
 Víno Nitra, spol. s.r.o  
 SONY Slovensko, spol. s r.o.  
 Visteon  
 Giesecke and Devrient  

Jedným zo strategických území výroby v meste je Priemyselný park Sever s rozlohou 
približne 110 hektárov, v ktorom už pôsobia viaceré veľké spoločnosti, napríklad SONY 
Slovakia, Ernst Keller Slovakia alebo ICS. Park priniesol okolo 5 000 pracovných miest. 
Za mestskou časti Dolné Krškany bol realizovaný Priemyselný park Juh, ktorý sa orientuje 
najmä na malé a stredné podnikanie. Atraktívnym sa stane po dobudovaní južného 
dopravného okruhu okolo mesta. 

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste: 
 AGROTAMI, a.s.- mliekareň, výroba jogurtov, nátierok a kyslomliečnych nápojov 
 PENAM Slovakia, a.s.- výroba a predaj pečiva, cukrárskych výrobkov a múk 
 Agropodnik, a.s.- služby pre poľnohospodársku výrobu 
 Agroslužby SKP s.r.o.- zber cukrovej repy a čakanky 
 Branko a.s.- rozmnožovací chov moriek 
 

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa 
bude orientovať na trvalo udržateľný hospodársky rast.  
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1.16  Organizačná štruktúra mesta  

Primátor mesta Nitry :                      Zástupcovia primátora : 

                                             
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                          Bc. Štefan Štefek            Ing. František Baláž               

Hlavný kontrolór mesta: Ing. František Halmo 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre: 31 poslancov 

                                       
 
Ing. František Baláž             František Bečica                   Ing. Jozef Belica                 Doc. Ing. Milan Belica PhD. 

                                       

MVDr. Miroslav Bradáč      Ing. Milan Burda                  Oľga Csákayová                  Ing. Jozef Čuboň  

                                        

JUDr. Marek Ďuran             Ing. Lýdia Forrová                Ivan Gavalovič                     Mgr. Ján Greššo  
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Ing. František Halás             Ing. Alexandra Halmová     Ing. Rudolf Hlavačka             Eva Hlaváčová  

                                        

František Hollý                    prof. Ing. Ján Jech CSc.        MUDr. Ivan Juhás                Štefan Klačko  

                                        

Mgr. Renáta Kolenčíková    Ing. Ján Kovarčík           Doc. Ing. Anton Kretter PhD.     Ing. Anton Letko  

                                        

Ing. arch. Vladimír Libant    Ing. Pavol Meňky PhD.       Ing. Miroslav Mikulášik                 RNDr. Marta Rácová  
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Bc. Štefan Štefek                    PhDr. Ján Vančo                  Mgr. Ferdinand Vítek  

Členovia Mestskej rady v Nitre : 10 členov 
Ing. František Baláž                  Mgr. Renáta Kolenčíková  

JUDr. Marek Ďuran                  Ing. Pavol Meňky PhD. 

Mgr. Ján Greššo                        Bc. Štefan Štefek  

František Hollý                         PhDr. Ján Vančo  

MUDr. Ivan Juhás                    Ing. Lýdia Forrová  

 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre: 
  1. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 
  2. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre cestovný ruch a zahraničné vzťahy 
  3. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie a rozpočet 
  4. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre školstvo a mládež 
  5. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport a telesnú kultúru 
  6. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru   
      a investičnú činnosť. 
  7. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky  
      a zdravotníctvo 
  8. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejnoprospešné služby  
      a verejný poriadok 
  9. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre dopravu 
10. Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru 
 
Mestský úrad v Nitre mal k 31.12.2009 226 zamestnancov,  v tomto počte sú započítaní  
kmeňoví zamestnanci, zamestnanci v rámci spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Nitre na zabezpečenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a funkcionári mesta 
(primátor a zástupcovia primátora)      
 
 

                                    
 
 



 
Výročná správa Mesta Nitry za rok 2009 

 

 - 30 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizácie zriadené mestom: 
 
1.) Rozpočtové organizácie  
▪ Správa materských škôl v Nitre, Na Vršku 4, Nitra  
- 2 mestské detské jasle 
- 25 materských škôl  
- zariadenia školského stravovania  
- Centrum zdravia Párovské Háje 
 
▪ Základné školy - 14 ZŠ na území mesta  
 
▪ Centrum voľného času Domino, Štefánikova 63, Nitra 
 
2.) Príspevkové organizácie 
▪ Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry, Kúpeľná 4, Nitra  
- zabezpečuje správu 20 športových a rekreačných areálov 
 
▪ Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre, Baničova 12, Nitra  
- starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov   
- starostlivosť poskytovaná občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
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▪ Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra 
 
▪ Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Vajanského 1, Nitra 
 
3.) Obchodné spoločnosti 
▪ Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, Nitra 
 
▪ Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra 
 
▪ Nitrianska investičná, s.r.o., Štefánikova 60, Nitra 
 
▪ Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, Nitra 
 

1.15 Partnerské mestá  

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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2. Rozpočet mesta na rok 2009 a jeho plnenie 

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom 
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je 
zhodný s kalendárnym rokom.  Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia  mesta.  

 
Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: 
- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území 

mesta,  
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN mesta, ako aj zo zmlúv. 
 
Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 
- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 
 
Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám (Správa 

materských škôl, 14 základných škôl a CVČ Domino) a príspevkovým organizáciám               
(Mestské služby, Správa zariadení sociálnych služieb, Správa športových a rekreačných 
zariadení a Základná umelecká škola Jozefa Rosinského) zriadeným  mestom, a k iným 
právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.    

 
Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy : 
- k rozpočtom iných obcí, 
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 
      

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová  klasifikácia  v  súlade  s  osobitným predpisom. 
Rozpočet mesta na rok 2009 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
     
     Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.  
      
      Rozpočet mesta na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený 
ako  prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.  
     Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2008 uznesením 
č.412/2008-MZ.  

   
     Rozpočet mesta bol v roku 2009 mestským zastupiteľstvom zmenený  dvanásťkrát: 
 

- prvá zmena schválená dňa 29.01.2009 uznesením č.10/2009-MZ 
- druhá zmena schválená dňa 19.03.2009 uznesením č.44/2009-MZ 
- tretia zmena schválená dňa 7.05.2009 uznesením č.84/2009-MZ 
- štvrtá zmena schválená dňa 7.05.2009 uznesením č.85/2009-MZ 
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- piata zmena schválená dňa 25.06.2009 uznesením č.151/2009-MZ 
- šiesta zmena schválená dňa 25.06.2009 uznesením č.152/2009-MZ 
- siedma zmena schválená dňa 13.10.2009 uznesením č.285/2009-MZ 
- ôsma zmena schválená dňa 13.10.2009 uznesením č.290/2009-MZ 
- deviata zmena schválená dňa 5.11.2009 uznesením č.301/2009-MZ 
- desiata zmena schválená dňa 13.11.2009 uznesením č.331/2009-MZ 
- jedenásta zmena schválená dňa 13.11.2009 uznesením č.333/2009-MZ 
- dvanásta zmena schválená dňa 10.12.2009 uznesením č.345/2009-MZ  
 
 
 

Mesto Nitra skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2009 nasledovne: 
 
Bežný rozpočet – plnenie (v EUR): 
príjmy ............................................................ 42 710 013 
výdavky ......................................................... 37 965 730 
rozdiel .......................................................... + 4 744 283 
 
Kapitálový rozpočet – plnenie (v EUR): 
príjmy ............................................................... 5 990 069 
výdavky ............................................................ 9 554 318 
rozdiel ............................................................ - 3 564 249 
 
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu : 
prebytok ........................................................ + 1 180 034 EUR 
 
Prebytok rozpočtu mesta obsahuje aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie 
rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Nitry. 
 
Finančné operácie – plnenie (v EUR): 
príjmové finančné operácie ............................. 10 660 054 
výdavkové finančné operácie ............................ 2 239 655 
rozdiel (zostatok prostriedkov) ................... + 8 420 399 
 
 
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Nitry k 31.12.2009 :  

Mestské služby  
strata z hlavnej činnosti ...................................  – 317 969 EUR 
zisk z podnikateľskej činnosti ...........................  + 60 342 EUR 

Správa športových a rekreačných zariadení 

zisk z hlavnej činnosti ......................................... + 48 524 EUR 

Správa zariadení sociálnych služieb 
zisk z hlavnej činnosti ........................................... + 1 096 EUR 
zisk z podnikateľskej činnosti ............................. + 27 561 EUR 

ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
strata z hlavnej činnosti ....................................... - 33 173 EUR 
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2.1  Plnenie príjmov za rok 2009 
 

      2.1.1 Bežné príjmy 
 
Bežné príjmy - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 40 018 530 36 500 365 109,64 

Upravený rozpočet 40 791 270 38 597 225 105,68 

Skutočnosť  42 194 779 41 781 883 100,99 

% plnenia k upravenému rozpočtu 103,40 108,25 - 
 

 
Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií 

 
  

Kategória 
 

Text 
Upravený 

rozpočet 2009 
v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

 Bežné príjmy celkom 40 791 270 42 194 779 103,44 

100 Daňové príjmy 27 406 320 28 346 490 103,43 

200 Nedaňové príjmy 3 607 110 4 006 328 111,07 

310 Granty a transfery 9 777 860 9 841 953 100,65 
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      2.1.2 Kapitálové príjmy 
 
 

Kapitálové príjmy - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 0 0 0 

Upravený rozpočet 7 823 270 11 891 058 65,79 

Skutočnosť  5 990 069 12 344 320 48,52 

% plnenia k upravenému rozpočtu 76,57 103,81 - 
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Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií 
 
 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet 2009 

v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

 Kapitálové príjmy celkom 7 823 270 5 990 069 76,57 
230 Kapitálové príjmy 6 088 260 4 194 438 68,89 
320 Kapitálové granty a transfery 1 735 010 1 795 630 103,49 
 
 

    

 
 
       2.1.3 Príjmové finančné operácie 
 
 

Príjmové fin. operácie - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 4 605 420 165 970 2 774,85 

Upravený rozpočet 12 418 930 9 467 901 131,17 

Skutočnosť  10 660 053 9 187 014 116,03 

% plnenia k upravenému rozpočtu 85,84 97,03 - 
 

Podiel jednotlivých kategórií kapitálových príjmov rozpočtu na 
celkových kapitálových príjmoch - skutočné plnenie r.2009. 
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Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta 
 

Kategória 
 

Text 
Upravený 

rozpočet 2009 
v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

 Príjmové fin. operácie celkom 12 418 930 10 660 053 85,84 
400 Príjmy z transakcií s FA a FP 10 222 110 8 756 457 85,66 
500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 2 196 820 1 903 594 86,65 
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2.1.4.Príjmy rozpočtových organizácií.  
    
Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné vlastné príjmy vo výške ..... 277 508 EUR  
Správa materských škôl dosiahla skutočné príjmy vo výške .................. 4 204 760 EUR 

 
 
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2009 
 
      2.2.1 Bežné výdavky 
 

Bežné výdavky - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 22 073 030 20 046 803 110,11 

Upravený rozpočet 25 310 670 24 185 753 104,65 

Skutočnosť  24 412 323 23 426 641 104,21 

% plnenia k upravenému rozpočtu 96,45 96,86 - 
 

 
 

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií 
 

 
Kapitola rozpočtu 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet  

2009 
v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

plnenia 

  Bežné výdavky celkom 25 310 670 24 412 323 96,5 
Vnútorná správa   600 Bežné výdavky na vnútornú správu  4 154 560 4 023 566 96,9 
 610 Mzdy, platy, služobné príjmy ... 2 019 620 2 010 647 99,6 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 706 420 728 124 103,1 

 630 Tovary a služby 1 338 420 1 222 629 91,4 

 640 Bežné transfery 99 100 62 164 69,0 
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Mestský hasičský 
zbor 

600 Bežné výdavky na Mestský hasičský 
zbor  

5 320 1 860 35,0 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 730 0 0 

 630 Tovary a služby 4 590 1 860 40,5 

Matričný úrad 600 Bežné výdavky na matričný úrad  72 790 69 568 95,6 
 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 40 440 40 414 99,9 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 14 970 14 931 99,7 

 630 Tovary a služby 17 380 14 222 81,9 

Oddelenie KČ a 
ŽP 

600 Bežné výdavky na oddelenie 
komunál. činností a život. prostredia

10 580 330 10 421 188 98,5 

 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 2 220 8 443 380,9 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 310 2 819 215,2 

 630 Tovary a služby 5 165 510 4 999 296 96,8 

 640 Bežné transfery 5 411 290 5 410 628 100,0 

Oddelenie 
majetku 

600 Bežné výdavky na odd. majetku  1 416 170 1 387 070 98,0 

 630 Tovary a služby 240 510 223 290 92,8 

 640 Bežné transfery 1 175 650 1 163 779 99,0 

Útvar školského 
úradu  

600 Bežné výdavky na útvar školského 
úradu  

1 611 800 1 603 257 99,5 

 630 Tovary a služby 5 280 5 296 100,3 

 640 Bežné transfery 1 606 520 1 597 960 99,5 

Oddelenie 
kultúry a športu 

600 Bežné výdavky na oddelenie kultúry 
a športu  

1 438 820 1 477 720 99,6 

 630 Tovary a služby 378 480 352 410 93,1 

 640 Bežné transfery 1 105 350 1 125 309 101,8 

Útvar sociálneho 
úradu   

600 Bežné výdavky na útvar sociálneho 
úradu  

1 290 370 1 209 867 93,8 

 630 Tovary a služby 75 460 84 350 111,8 

 640 Bežné transfery 1 214 910 1 125 516 92,6 

Útvar hlavného 
architekta 

600 Bežné výdavky na útvar hlavného 
architekta  

97 580 100 906 103,4 

 630 Tovary a služby 97 580 100 906 103,4 

Projekty pre 
regionálny rozvoj  

600 Bežné výdavky na projekty pre 
regionálny rozvoj 

46 340 51 058 110,2 

 630 Tovary a služby 30 740 41 865 136,2 

 640 Bežné transfery 15 600 9 193 58,9 

Odd. cest. ruchu 
a propag. NISYS 

600 Bežné výdavky na odd. cestovného 
ruchu a propagácie - NISYS  

160 260 150 170 93,7 

 630 Tovary a služby 160 260  150 170 93,7 

Mestská polícia 600 Bežné výdavky na Mestskú políciu  1 453 340 1 357 993 93,4 
 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 882 000 826 909 93,8 

 620 Poistné a príspevok do poisťovní 324 510 305 996 94,3 

 630 Tovary a služby 233 860 212 670 90,9 

 640 Bežné transfery 12 970 12 417 95,8 
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Oddelenie 
výstavby a 
rozvoja 

600 Bežné výdavky na oddelenie 
výstavby a rozvoja  

2 357 070 1 869 276 79,3 

 630 Tovary a služby 2 357 070 1 869 276 79,3 

Splátky úverov a 
úrokov 

600 Bežné výdavky na splácanie úrokov 
a poplatkov z úverov  

580 920 688 820 118,6 

 650 Splácanie úrokov a poplatkov z úverov 580 920 688 820 118,6 
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 2.2.2 Kapitálové výdavky 
 

Kapitálové výdavky - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 8 482 700 8 385 448 101,16 

Upravený rozpočet 18 873 150 19 132 643 98,64 

Skutočnosť  9 376 244 15 057 957 62,27 

% plnenia k upravenému rozpočtu 49,68 78,70  -  
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Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií 

 
 

Kapitola rozpočtu 
 

Kategória 
 

Text 
Upravený 
rozpočet  

2009 
v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

plnenia 

  Kapitálové výdavky celkom 18 873 150 9 376 244 49,7 
Vnútorná správa   700 Kapitálové výdavky na vnút. správu 136 470 136 428 100,0 
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 136 470 136 428 100,0 

Mestský hasičský 
zbor 

700 Kapitálové výdavky na Mestský 
hasičský zbor  

2 320 2 320 100,0 

Matričný úrad 700 Kapitálové výdavky na matričný 
úrad  

0 0 0 

Oddelenie KČ 
a ŽP 

700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
komunál. činností a život. prostredia

447 290 44 288 100,0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 131 160 131 158 100,0 

 720 Kapitálové transfery 316 130 316 130 100,0 
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majetku 

700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
majetku  

824 290 651 350 79,0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 815 000 642 470 78,8 

 720 Kapitálové transfery 9 290 8 880 95,6 
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 710 Obstarávanie kapitálových aktív 13 780 11 584 84,1 

 720 Kapitálové transfery 10 510 10 100 96,1 

Útvar hlavného 
architekta 

700 Kapitálové výdavky na útvar 
hlavného architekta  

17 600 0 0 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 17 600 0 0 

Projekty pre 
regionálny rozvoj  

700 Kapitálové výdavky na projekty pre 
regionálny rozvoj 

1 390 580 868 832 62,5 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 390 580 868 832 62,5 

Odd. cest. ruchu 
a propag. NISYS 

700 Kapitálové výdavky na odd. 
cestovného ruchu a propagácie - 
NISYS  

0 0 0 

Mestská polícia 700 Kapitálové výdavky na Mest. políciu 52 300 51 426 98,3 
 710 Obstarávanie kapitálových aktív 52 300 51 426 98,3 

Oddelenie 
výstavby a 
rozvoja 

700 Kapitálové výdavky na oddelenie 
výstavby a rozvoja  

15 889 300 7 108 529 44,7 

 710 Obstarávanie kapitálových aktív 15 889 300 7 108 529 44,7 
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      2.2.3 Výdavkové finančné operácie 

Výdavkové fin. operácie - v EUR 2009 2008  Index v % 

Schválený rozpočet 1 898 820 1 963 752 96,69 

Upravený rozpočet 2 106 610 2 165 903 97,26 

Skutočnosť  2 239 654 2 169 588 103,23 

% plnenia k upravenému rozpočtu 106,32 100,12 - 
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Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta 
 

 
Oddiel 

 
Kategória 

 
Text 

Upravený 
rozpočet  

2009 
v EUR 

Skutočnosť 
2009 

v EUR 

 
% 

plnenia 

Splátky úverov 
a úrokov 

800 Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a pasívami 

2 106 610 2 239 654 106,32 

 820 Splácanie istín  2 106 610 2 239 654 106,32 
 
2.2.4. Výdavky rozpočtových organizácií. 
   

Školy a školské zariadenia dosiahli skutočné výdavky vo výške ............. 9 175 987 EUR 
Správa materských škôl dosiahla skutočné výdavky vo výške ................. 4 204 550 EUR 
 

 
2.3 Plán rozpočtu na roky 2010 - 2012 
 
      2.3.1 Príjmy celkom 
 
 Skutočnosť 

k 31.12.2009 
Schválený 

rozpočet 2010 
Plán na rok 

2011 
Plán na rok 

2012 
 v EUR v EUR v EUR v EUR 

Príjmy celkom 58 844 902  37 468 170 39 394 034 41 678 888 
z toho :     
Bežné príjmy 42 194 779  36 068 170 37 922 074 40 121 554 
Kapitálové príjmy 5 990 069  0 0 0 
Finančné príjmy 10 660 053 1 400 000 1 471 960 1 557 334 
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  2.3.2 Výdavky celkom 
 

 Skutočnosť 
k 31.12.2008 

Schválený 
rozpočet 2010 

Plán na  rok 
2011 

Plán na  rok 
2012 

 v EUR v EUR v EUR v EUR 

Výdavky celkom 36 028 221 24 082 740 25 320 593 26 789 187 
z toho :     
Bežné výdavky 24 412 323  20 322 330 21 366 898 22 606 178 
Kapitálové výdavky 9 376 244  1 514 660 1 592 513 1 684 879 
Finančné výdavky 2 239 654  2 245 750 2 361 182 2 498 130 

 
 

3. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2009 
 

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 
583/2004 Z.z. za rok 2009 vo výške 1 180 034 EUR bol na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva uznesením č. 42/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 rozdelený nasledovne:  
     
Prebytok rozpočtu mesta za rok 2009 ............................................................ 1 180 034 EUR 
 
z toho nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2009: 
 
- transfer zo štátneho rozpočtu z titulu výpadku dane z príjmu .................... 586 746,75 EUR 
- transfer z Úradu vlády SR na MŠ Orechov dvor .......................................... 12 000,00 EUR 
- nevyčerpané príspevky ÚPSVaR .................................................................... 2 161,36 EUR 
- nevyčerpaný transfer na matriku ..................................................................... 3 220,78 EUR 
- nevyčerpaný transfer na kamerový a turniket. systém pre kultúru a TJ ...... 330 000,00 EUR 
- nevyčerpaný transfer na sociálne zariadenia ................................................. 16 210,00 EUR 
- nevyčerpaný transfer na motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu ........... 1 706,50 EUR 
- nevyčerpaný transfer na keramickú dielňu ......................................................... 405,49 EUR 
- nevyčerpané náhrady za výrub drevín ......................................................... 305 375,25 EUR 
- nevyčerpané prostriedky Recyklačného fondu .............................................. 14 469,90 EUR 
- nevyčerpané prostriedky Projekt kom. infraštruktúry ................................... 59 317,00 EUR  
- nevyčerpaný dar na nákup vozidla od NKS, s.r.o. .............................................. 478,10 EUR 
- nevyčerpané dary na účte ............................................................................... 14 614,42 EUR 
- príjmy za byty podľa zákona č.182/1993 Z.z. ................................................ 49 225,35 EUR 
spolu ............................................................................................................ 1 395 930,90 EUR  
 
Rozdiel medzi prebytkom a nevyčerpanými účelovými prostriedkami ............ - 215 897 EUR    
Základ pre výpočet odvodu do fondov ........................................................................... 0 EUR 

 
Tvorba peňažných fondov: 

 
 l. Prídel do Rezervného fondu ........................................................................................ 0 EUR 
2. Prevod do účelových fondov mesta ............................................................................. 0 EUR 
3. Prevod zostatku finančných prostriedkov 
    z roku 2009 do rozpočtu mesta na rok 2010 .................................................. 8 420 399 EUR 
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z toho: 
- nevyčerpané účelové prostriedky z roku 2008, ktoré tvoria súčasť zostatku: 
 
- kapitálový transfer na dopravnú infraštruktúru ............................................. 545 997,57 EUR  
- kapitálový transfer na sociálne zariadenia ............................................................ 699,20 EUR 
- kapitálový transfer na ZŠ Tulipánová .............................................................. 66 387,84 EUR  
- nevyčerpané náhrady za výrub drevín ........................................................... 106 607,27 EUR 
- nevyčerpaný transfer na dokončenie športovej haly ............................................... 57,83 EUR 
spolu zaokr. ......................................................................................................... 719 750 EUR 
Zostatok po vylúčení nevyčerpaných dotácií z roku 2008 ........................... 7 700 649 EUR 
 
Rozdelenie zostatku vo výške 7 700 649 EUR 
 
- vykrytie rozdielu medzi prebytkom  
a nevyčerpanými účelovými transfermi z r.2009 .................................................. 215 897 EUR 
- schválený zostatok prostriedkov v rozpočte 2010 ........................................... 1 400 000 EUR 
- schválený presun investičných akcií z r.2009 do rozpočtu 2010 ..................... 6 521 700 EUR 
rozdiel: ................................................................................................................ - 436 948 EUR 
 
Vykrytie rozdielu vo výške  - 436 948 EUR:  
- prebytok schválený v rozpočte roku 2010 .......................................................... 223 146 EUR    
- nerozdelená dotácia zo ŠR z titulu výpadku dane z príjmov .............................. 586 746 EUR                       
rozdiel: ................................................................................................................ +372 944 EUR 
 

Zostatok na prerozdelenie ............................................................................... +372 944 EUR 
Finančné prostriedky budú použité na vykrytie nezrealizovaných projektov v roku 2009 do 
rozpočtu 2010 (ZŠ Fatranská, ZŠ Topoľova, ZŠ Benkova, Kompostáreň) 
 
 
4. Bilancia aktív a pasív v tis. Sk / EUR 
 
4.1 AKTÍVA Skutočnosť 

k 31.12. 2007 
v tis. Sk 

Skutočnosť 
k 31.12.2008 

v tis. Sk 

Skutočnosť 
k 31.12.2008 

v EUR 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

v EUR 
Majetok spolu 5 421 846 6 983 039 231 794 373 232 461 968 

Neobežný majetok spolu 4 978 600 5 006 158 166 173 998 162 539 482 

z toho : 

Dlhodobý nehmotný majetok 4 442 5 954 197 633  213 631 

Dlhodobý hmotný majetok 4 250 059 4 276 104 141 940 660 138 291 600 

Dlhodobý finančný majetok 724 099 724 100 24 035 705 24 034 251 

Obežný majetok spolu 443 246 1 976 687 65 613 917 69 914 321 

z toho : 

Zásoby 3 857 3 798 126 048 128 204 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 1 516 113 50 325 667 54 349 398 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 0 
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Krátkodobé pohľadávky  162 715 90 839 3 015 312 2 160 710 

Finančné účty  276 674 365 937 12 146 890 13 276 009 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 0 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 0 

Časové rozlíšenie  0 194 6 458 8 165 
 

4.2 PASÍVA Skutočnosť 
k 31.12. 2007 

v tis. Sk 

Skutočnosť 
k 31.12.2008 

v tis. Sk 

Skutočnosť 
k 31.12.2008 

v EUR 

Skutočnosť 
k 31.12.2009 

v EUR 
Vlastné imanie a záväzky spolu 5 421 846 6 983 039 231 794 373 232 461 968 

Vlastné imanie  4 800 368 5 561 562 184 609 956 183 203 665 

z toho : 

Oceňovacie rozdiely  0 0 0 0 

Fondy 4 399 191  0 0 0 

Výsledok hospodárenia  401 177 5 561 562 184 609 956 183 203 665 

Záväzky 621 478 671 705 22 296 538 22 853 592 

z toho :     

Rezervy  17 416 4 483 148 804 191 374 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 32 521 1 079 490 1 672 201 

Dlhodobé záväzky 0 225 051 7 470 342 6 811 720 

Krátkodobé záväzky 12 263 41 081 1 363 660 2 055 771 

Bankové úvery a výpomoci 591 799 368 569 12 234 242 12 122 526 

Časové rozlíšenie 0 749 772 24 887 879 26 404 711 

 
 
 
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v EUR 
 
 
5.1. Pohľadávky  

 
 
Pohľadávky - v EUR k 31.12.2009  k 31.12 2008      Index  v %     

Pohľadávky do lehoty splatnosti   262 931 1 352 486 19,44 

Pohľadávky po lehote splatnosti   4 222 422 4 157 074 101,57 

Pohľadávky spolu 4 485 353 5 509 560 81,41 
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5.2 Záväzky 
 

 
Záväzky - v EUR k 31.12.2009  k 31.12 2008      Index  v %     

Záväzky do lehoty splatnosti   8 867 491 8 834 002 100,38 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 0 

Záväzky spolu 8 867 491 8 834 002 100,38 
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6. Ostatné  dôležité informácie  
 
6.1 Prijaté granty a transfery  
 
V roku 2009 mesto získalo nasledovné granty a transfery na bežné výdavky : 
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma 

prijatých 
prostriedkov  

v EUR  
Krajský stavebný úrad, Nitra Stavebný úrad 73 466

  
Krajský školský úrad, Nitra Školstvo – základné školy 7 058 139

Krajský školský úrad, Nitra Vzdelávacie poukazy 127 292

Krajský školský úrad, Nitra Výchova a vzdelávanie  v MŠ 109 028

Krajský školský úrad, Nitra Školský úrad 37 790

Krajský školský úrad, Nitra Asistent učiteľa 31 900

Krajský školský úrad, Nitra Projekty ZŠ 15 608

  
Krajský úrad pre CD a PK Cestná doprava a pozemné komunikácie 4 209

  
Krajský úrad život. prostredia Starostlivosť na úseku  ŽP 12 244

  
Ministerstvo financií SR Dofinancovanie výpadku podielových daní 1 562 222

Ministerstvo financií SR Zariadenia sociálnych služieb 193 483

  
Ministerstvo kultúry SR Musica sacra, Cyrilo-metodské slávnosti 9 480

  
Ministerstvo práce, SVaR Polohovacie postele pre seniorov  13 000

  
Ministerstvo školstva SR Projekt elektr. a revit. MŠ 1 994

  
Ministerstvo výstavby a RR Agenda ŠFRB 32 818

  
Nitriansky samosprávny kraj  Cyrilo-metodské slávnosti 3 319

  
Ministerstvo vnútra SR Matričný úrad 72 789

Ministerstvo vnútra SR Evidencia obyvateľstva 27 866

Obvodný úrad v Nitre Vojnové hroby 3 719

Obvodný úrad v Nitre Prevencia kriminality 3 600
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Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prídavky na deti - osobitný príjemca 64 584

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Hmotná núdza - školstvo (ZŠ, špeciálne školy) 56 167

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Projekt Terénna sociálna práca - Orechov dvor 9 049

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Mestský sociálny podnik 5 478

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Aktivačné práce 3 165

  
Úrad vlády SR Dovybavenie MŠ Janíkovce 35 000

Úrad vlády SR Dovybavenie MŠ Orechov dvor 12 000

Úrad vlády SR Projekt MŠ Nábrežie mládeže 6 000

  
Recyklačný fond Recyklačný fond 16 978

Spolu 982 026

 
 
V roku 2009 mesto získalo nasledovné granty a transfery na kapitálové výdavky : 
Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma 

prijatých 
prostriedkov  

v EUR  
Krajský školský úrad ,Nitra Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Zobor 79 950

  
Ministerstvo financií SR Zariadenia sociálnych služieb 16 210

  
Ministerstvo práce, SVaR Motorové vozidlo pre opatrovateľskú činnosť 10 000

Ministerstvo práce, SVaR Zriadenie keramickej dielne 2 538

  
Ministerstvo výstavby a RR Kamerový a turniketový systém  330 000

Ministerstvo výstavby a RR Nájomné byty nižšieho štandardu 307 177

Ministerstvo výstavby a RR Technická vybavenosť - OS Prameň 17 284
  
Ministerstvo školstva Rekonštrukcia ZŠ Fatranská 811 132

  

Obvodný úrad, Nitra Kamerový systém 20 000

  
Recyklačný fond Recyklačný fond 131 158

Spolu 1 725 449
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6.2 Poskytnuté dotácie  
 

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, 
ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt, zachovanie kultúrneho dedičstva 

z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2009. 
P. 
č.  

Prijímateľ dotácie Účel – názov projektu Suma v EUR

1. Evanjelická cirkev a.v.  Klasický mechanický organ 16 600

2. Duchovná správa piaristického  kostola s  
sv. Ladislava  

Rekonštrukcia vnútorného 
osvetlenia 

9 960

3. Garmond- Jaroslav Oprala  Almanach Nitra 2009  1 660

4. EFFETA – stredisko sv.F.Saleského  Mínus SEDEM 3 650
5. Klub filatelistov 52-51  Národná filatelistická výstava 

SLOVENSKO 2009 
1 660

6. Divadelné spoločenstvo LE MON  Stretnutie v strede  5 640
7. Literárny klub J. Jesenského Autorské literárne večery  1 990
8. Nadácia ORIGINÁL  Cithara aediculae  4 980
9. Nitrianska galéria  Filantrop JUDr. Štefan Valent 1 990

10. Priatelia Starého divadla  1. TYJÁTR 1 000
11. Rímskokatolícka cirkev  

Biskupstvo Nitra – Diecézne múzeum  
Riešenie vlhkosti a zabezpečenie 
vitrín 

16 600

12. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolné   
Krškany  

Obnova kostola D. Krškany  16 600

13. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolné     
Krškany 

Reštaurovanie fresiek H. Krškany 19 910

14. Slovenské centrum 
poľnohospodárskeho výskumu  

Agrofilm 2009 6 640

15. Spevácky zbor NITRIA  Zabezpečenie činnosti 1 660
16. 
 

Staré divadlo v Nitre  Stretnutie, Setkáni, 
Spotkanie, Tálálkoza 

2 660

17. Súkromné konzervatórium  Priestor pre tanec 1 660
18. UKF Nitra  Muzikál Jozef a jeho zázračný 

plášť 
 

3 320

19. UKF a SPU Nitra  Nitrianske univerzitné dni 6 470
20. Združenie Teatro Tatro  Účasť na festivale Divadlo eur. 

regiónov 
 

1 000

21. CVČ Domino  Nitra, moje mesto 500
22. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvy a.v. ARS ORGANI NITRA 2009  1 900
23. Dom Matice slovenskej  Približovanie osobností sv. Cyrila 

a Metoda 
 

200

24. Dom Matice slovenskej  Tradície a zvyky Vianoc 200
25. Cherubín Nitra  Veľkolepý deň pri sviatku MDD 300
26. Jednota dôchodcov Slovenska  Seniorská Vansovej Lomnička 130
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27. Ekostaving Ing. Jozef Vyskoč  VIII. medzinárodný keramický 
workshop 
 

500

28. Klub spoločnosti mladých autorov  6.ročník literárnej súťaže 
L. Novomeského v Nitre 

800

29. Krajské osvetové stredisko  Literárno-výtvarná súťaž Zlaty 
Dônčovej  
 

500

30. Krajská knižnica K. Kmeťku  9. ročník čitateľskej súťaže 500
31. OZ Šťastné deti Z rozprávky do rozprávky 190
32. Nitrianska kráľovská vínna 

cesta  
V. podzoborské vinobranie 500

33. Nitrianska galéria 4-3-2-1 cyklus besied so 
súčasnými slov. autormi 

400

34. OZ Hradisko Zobor  údržba, oprava a zveľaďovanie 
náučného chodníka Zobor 
 

400

35. Peter Lenčéš  Turistický vláčik 1 500
36. Ponitrianske múzeum  Archeologický seminár 

k výsledkom záchranných výsk. 
600

37. Priatelia autentického folklóru  Spomienka na Jozefa Antalíka 400
38. RZ ZUŠ J. Rosinského  Účasť žiakov na medzinárodných 

súťažiach 
1 500

39 Slovenská Orffova spoločnosť  1000 rokov medzi Dunajom a 
Tatrami 

500

40. Staré divadlo Nitra  Literárna kaviareň Parnas 500
41. Tradícia - Dražovce  Svätý Urban 300
42. Tradícia - Dražovce  Oslava chleba 300
43. Tradícia - Dražovce  Zimné zvyky 400
44. UKF Nitra  Spoznávajme dielo sv. Cyrila a 

Metoda 
 

600

45. Základná umelecká škola  Nitrianska lutna 2009 1 000
46. Združenie výtvarníkov N 89  Prehliadka aktivít tvorcov vizuál. 

umenia 
 

500

47. Združenie Teatro Tatro  Nitriansky Montmartre 500
48. OZ LEUSTACH  Obnova kult. pamiatky Hrad 

Hrušov 
500

 Spolu 141 770
 
 
 
 
 

Prehľad pridelených dotácií pre oblasť telesná kultúra 

 z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2009. 
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FOND PRENÁJMU PRIESTOROV A ÚHRADY NÁKLADOV                               v eurách                          

Športový klub  pridelená 
dotácia 

Čermánsky futbalový klub  9 958

FC Nitra  92 943

FK Janíkovce  6 307

Hokejový klub Nitra  232 357

ŠK Dolné Krškany  3 153

TC SPU AX Nitra  30 538

TJ AC Nitra  8 298

TJ Slovan Dražovce  2 987

TJ Slovan Kynek  6 148

Arabeska  2 324

BK Casta SPU Nitra  1 992

BK Inpek UKF Nitra  4 647

BKM Junior UKF Nitra  1 660

Box Club Stavbár Nitra  2 656

Hádzanársky klub Nitra  4 315

Nitriansky šachový klub   166

ŠK karate Kachi   332

ŠK Slávia SPU DFA  2 656

ŠOG Nitra – moderná gymnastika   996

ŠOG Nitra – stolný tenis   996

ŠOG Nitra – volejbalový odd.  2 987

TCN – tenis club Nitra  8 298

TJ Slovan Chrenová  1 660

TJ Stavbár Nitra  2 656

Univerzitný dámsky hádzanársky klub  3 319

VK Ekonóm  2 656

ZŠK UKF Nitra   996

Spolu 438 001

 

FOND ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

a) do 2 000 EUR                                                                                                            v eurách                        

Žiadateľ, projekt  pridelená 
dotácia 

BK Casta SPU Nitra CM basketbalový turnaj 50

BK Casta SPU Nitra Medzinárodný turnaj O pohár primátora 1 161

BK Inpek UKF Medzinárodný turnaj O pohár primátora 1 328
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BKM Junior Euro Easter Cup  996

Box club Stavbár Medzinárodný turnaj Grand Prix 996

Čermánsky futbalový turnaj žiakov  498

FK Janíkovce Memoriál Antona Hrnčára  929

HK Nitra kraso Veľká cena Nitry 830

LA – BILL šport. biliardový klub Medzinárodný turnaj 996

Nitriansky mariášový klub Mariášové turnaje 166

Nitriansky šachový klub Turnaj O pohár primátora 265

OZ Harmónia pohybu Chodecké preteky 498

OZ Šťastné deti Olympiáda materských škôl 1 328

Republiková špecifická organizácia SZTP a vozíčkarov Šachový turnaj  332

Slovenský zväz telesne postihnutých BOAS – automobilová 498

Slovenský zväz technických športov Strelecká súťaž  498

Slovenský zväz technických športov Modelárska súťaž  498

Spojená škola Latka 6 miest  531

Spojená škola Olympijské štafetové hry  498

ŠK Delfín Detský aquatlon  664

ŠK Delfín In line deň – medzinár. preteky 996

ŠK Delfín Nitrianska hodinovka  332

ŠK Delfín SLOVAKMAN  996

ŠK nevidiacich a slabozrakých Scorpioni Kolkárska súťaž  265

ŠK nevidiacich a slabozrakých Scorpioni Turnaj v stolnom tenise  166

ŠK Slávia SPU DFA Turnaj O pohár primátora  830

ŠOG Nitra Vianočná Nitra – preteky v modernej gymnastike 830

TJ AC Nitra Memoriál J. Svitača  664

Univerzitný dámsky hádzanársky klub Medzinárodný turnaj starých gárd  265

Univerzitný dámsky hádzanársky klub Medzinárodný turnaj O pohár primátora 598

VK Ekonóm Pribinov pohár medzinárodný turnaj žiakov 664

VK Ekonóm Turnaj O pohár rektora SPU 332

ZŠK UKF Nitra Turnaj Sondrio Taliansko  0

Spolu 20 498

 

b) nad 2 000 EUR                                                                                                         v eurách                         

Žiadateľ, projekt  pridelená 
dotácia 

1. ABC Nitra Beachvolejbalová liga  2 224

Arabeska Medzinárodná gymnastická súťaž 2 091

Asociácia Fitness Gabrhel Československý pohár silných mužov 1 494

BKM Junior UKF Nitra Cup 2009  1 294
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Hokejový klub Medzinárodný turnaj v ľadovom hokeji 4 979

Ing. Ivan Lehoťák Vyúka lyžovania a snowbordovania  664

ŠK Basketbalová akadémia Letný kemp pre deti  1 992

ŠK karate Kachi Kachikan Cup 2009   1 328

ŠK NSŠ Scorpioni Medzinárodný kolkársky turnaj  1 660

TJ Stavbár Nitra Medzinárodný  juniorský míting  1 494

Spolu 19 220

 

FOND VRCHOLOVÉHO ŠPORTU 

a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY                                                                                      v eurách                          

Športový klub  pridelená 
dotácia 

BK Casta SPU Nitra  7 972

BK Inpek UKF Nitra  21 984

FC Nitra  17 635

Hádzanársky klub Nitra  3 576

Hokejový klub Nitra  5 218

ŠK Slávia SPU DFA Nitra  3 720

ŠOG – volejbalový odd.  5 073

VK Ekonóm  6 426

ZŠK UKF Nitra  2 899

Spolu 74 503

 

b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY                                                                                    v eurách                       

Športový klub  pridelená 
dotácia 

Box club Stavbár Nitra  11 740

Nitriansky šachový klub  778

ŠK Karate Kachi Nitra  3 913

Spolu 16 431

 

FOND MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU 

a) KOLEKTÍVNE ŠPORTY                                                                                      v eurách 

Športový klub  pridelená 
dotácia 

BK Casta SPU Nitra  560

BKM Junior UKF Nitra  3 948

ČFK Nitra  4 260

FC Nitra  16 609

FK Janíkovce  1 002
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Hádzanársky klub Nitra  910

Hokejový klub Nitra  23 062

Stredisko olympijskej mládeže  2 767

ŠK Slávia SPU DFA Nitra  2 853

TJ Slovan Chrenová  804

Univerzitný dámsky hádzanársky klub  8 898

VK Ekonóm  6 883

ZŠK UKF Nitra  1 355

Spolu 73 911
 

b) INDIVIDUÁLNE ŠPORTY                                                                                    v eurách                       

Športový klub   pridelená 
dotácia 

Atlant karate klub  206

Nitriansky šachový klub  352

ŠK karate Kachi Nitra  7 613

ŠOG Nitra – atletický odd.  13 708

ŠOG Nitra – moderná gymnastika  1 768

ŠOG Nitra – stolný tenis  2 223

TJ AC Nitra  1 117

Spolu 26 987

 
 

Prehľad pridelených dotácií z cieľovej oblasti Sociálna oblasť 
z rozpočtu Mesta Nitry za rok 2009. 

 
 

P.č. Žiadateľ Názov projektu  

Pridelená 
dotácia v 

EUR 

1. 

Misijná kongregácia 
služobníc Ducha Svätého , 
Novozámocká 129/302, 
NITRA - IVANKA 

Program popoludňajšieho vzdelávania 
školopovinných detí a mládeže na 
Orechovom Dvore 6 140,-

2. 

Združenie STORM pri 
UKF 
Kraskova 1, 949 01 NITRA „ Deťom ulice „ 

730,27

 Spolu 6 870,27

6.3 Významné investičné akcie v roku 2009 
 
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2009: 
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Realizácia nových stavieb: 
Vybudovanie miestnej komunikácie II. etapa - prepojenie mestskej časti Zobor okružná 
križovatka Napervilská ul.- v realizácii - presun na rok 2010 
Realizácia Námestia na Vŕšku - v realizácii - presun na rok 2010 
Dotácia z MVRR SR na miestnu komunikáciu - obytný súbor Prameň - zrealizované 
Realizácia zmeny účelu užívania podchodu pre peších pod rýchlostnou cestou R1 -  
v realizácii - presun na rok 2010 
Realizácia okružnej križovatky ul. Nábrežie mládeže, Napervillská ul.- v realizácii - presun na 
rok 2010 
Okružná križovatka Novozámocká ul. - zrealizované, ukončené v 08/2009 
Multifunkčné ihriská - Horné Krškany, Kynek, Mlynárce - zrealizované, ukončené v 05/2009 
Multifunkčné ihrisko ZŠ Topoľová - zrealizované, ukončené v 10/2009 
Multifunkčné ihrisko ZŠ Nábrežie mládeže - zrealizované, ukončené v 10/2009 
Cintorín v Dolných Krškanoch - spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie - 
zrealizované, ukončené v 11/2009 
Cintorín Mlynárce - spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie - v realizácii, presun do 
roka 2010 
Cintorín Kynek - spevnené plochy, oplotenie, verejné osvetlenie - v realizácii, presun do roka 
2010 
Dostavba pavilónu ZŠ Tulipánová - v realizácii - presun do roka 2010 
Dobudovanie ihriska pri Zoborskom jazierku - zrealizované, ukončené v 09/2009 
Komunitné centrum Orechov Dvor z nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády SR - zrealizované, 
ukončené v 01/2009 
 
Rekonštrukcie a modernizácie 
Rekonštrukcia CVČ Domino - zrealizované, ukončené v 04/2009 
Špeciálne práce v budove bývalej ZŠ Vajanského pre účely ZUŠ J. Rosinského - 
zrealizované, ukončené v 05/2009 
Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - v realizácii presun do roku 2010 
Rekonštrukcia námestia pred Obvodným úradom v Nitre, Štefánikova ul. 69 - zrealizované, 
ukončené v 9/2009 
Rekonštrukcia MŠ Čajkovského - zrealizované, ukončené v 11/2009 
Mestská športová hala - 2 squashové kurty - zrealizované, ukončené v 4/2009 
Rekonštrukcia Centra zdravia Párovské Háje - zrealizované, ukončené v 11/2009 
Rekonštrukcia Klubu Párovské Háje - v realizácii, presun do roka 2010 
Rekonštrukcia  prístavba MŠ Janikovce - zrealizované, ukončené v 11/2009 
 
Z celkového počtu 178 investičných akcií schválených MZ Mesta Nitry na rok 2009 bolo 
zrealizovaných 120 investičných akcií, 52 investičných akcií bolo presunutých do r.2010, z 
toho 17 zahájených v roku 2009 a 6 investičných akcií bolo zrušených uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre. 
 
6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti  
 
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch : 

- rekonštrukcia objektu bývalej Detskej nemocnice na Domov dôchodcov a zariadenie 
opatrovateľskej služby  

- vybudovanie mostného prepojenia ul. Slančíkovej - Wilsonovo nábrežie 
- rekonštrukcie a súvislé opravy miestnych komunikácií 



 
Výročná správa Mesta Nitry za rok 2009 

 

 - 57 - 

- modernizácia základných škôl Benkova, Topoľová, Fatranská  
- ZŠ Tulipánová - škola tretieho tisícročia 
- vybudovanie Kompostárne 
- rekonštrukcia polikliník na Chrenovej a Klokočine 
- rekonštrukcia časti objektu na Baničovej ulici č.14 na Sociálne integračné centrum 
- obnova chráneného areálu Rolfesova baňa 
- rekonštrukcia a modernizácia objektu - Mestský dom, Štefánikova 1 
- rekonštrukcia Župného námestia 
- rekonštrukcia Domov s opatrovateľskou službou ul. J. Kráľa, Bernolákova 16, 

Misionárska 1-15 

           

 
 

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  
Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 
Vypracoval: Ing. Miroslav Ondrejička                      
                         odborný referent  
                         referát rozpočtu a ekonomických analýz 
                         ekonomické oddelenie MsÚ Nitra  
 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 31.03.2010 

Prílohy:  
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Príloha č.1:                    

SWOT analýza mesta Nitra 
Hospodársky rozvoj a základná infraštruktúra 

(priemysel, cestovný ruch, veda a výskum, základná infraštruktúra - doprava, inžinierske siete, 
infraštruktúra pre priemyselné parky a výrobné zóny) 

 

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) 

 diverzifikovaná hospodárska základňa (ekonomika mesta nestojí na jednom rozhodujúcom 
podniku, prevládajú malé a stredné podniky) 

 dostatok vhodných lokalít určených na budovanie priemyselných parkov 
 budovanie technickej infraštruktúry a majetkové vysporiadanie pozemkov pre priemyselné 

parky je jednou z hlavných priorít mesta 
 vytvorené vhodné územno-technické, environmentálne a iné priestorové podmienky pre 

realizáciu nových investícií 
 existencia inštitúcií zameraných na podporu malého a stredného podnikania (RPIC, SOPK, 

RRA) 
 pôsobenie širokého spektra finančných inštitúcií  
 
 poloha na kontakte Karpát (Tríbeča) a Podunajskej nížiny 
 priestorová diferenciácia (mesto na siedmich pahorkoch) 
 slávna minulosť 
 veľké množstvo významných kultúrno-historických pamiatok 
 početné archeologické nálezy na území mesta 
 zachovaná historická zóna 
 upravené mestské centrum 
 rozvoj kongresového a veľtržného cestovného ruchu  
 podmienky pre rôzne formy letnej turistiky v bezprostrednom okolí mesta 
 existencia rozsiahleho výstavného areálu 
 dobré podmienky pre pešiu turistiku a cykloturistiku 
 ubytovacie kapacity diverzifikované vo väčšom počte menších zariadení (penzióny) 
 značný počet kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí tradičného formátu 
 prestíž a kvalitná ponuka miestnych kultúrnych inštitúcií  
 
 existujúca sieť vedeckých a výskumných inštitúcií, najmä v oblasti poľnohospodárstva, 

biotechnológií, ekológie, genetického inžinierstva a pod. 
 
 priame napojenie na rýchlostnú komunikáciu a diaľnicu v smere Trnava - Bratislava  
 rovnomerne rozvinutá sieť miestnych komunikácií 
 rozvinutá, prímestská a diaľková autobusová doprava 
 väčšina obyvateľov a podnikov je pripojených na vodovod, kanalizáciu a ČOV (okrem 

okrajových častí mesta) 
 celé mesto je pokryté signálom troch mobilných operátorov i pevnými telekomunikačnými 

rozvodmi  
 vo vybraných mestských častiach je nainštalovaná optická internetová sieť 
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 obyvatelia a návštevníci mesta majú možnosť voľného internetového pripojenia 
prostredníctvom WI-FI signálu na pešej zóne v okolí Ponitrianskeho múzea, v nákupných 
centrách, vo vybraných reštauráciách a kaviarňach, v objektoch SPU a UKF  

 dostatočná kapacita v oblasti zásobovania vodou a plynom pre podnikový sektor i 
obyvateľstvo 

 vysoká penetrácia Internetu v podnikovej sfére 
 postupná eliminácia bariér fyzického prostredia (bezbariérové úpravy) 
 dostatočná ponuka služieb a obchodu v nákupných centrách (Centro Nitra, Family Center, 

Galéria Mlyny Nitra, Galéria Tesco Nitra, Max Nitra)  
 

 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

 štruktúra absolventov škôl nedostatočne korešponduje s potrebami trhu práce (nesúlad 
medzi ponukou kvalifikovanej pracovnej sily a požiadavkami trhu práce) 

 nedostatočne využívané benefity vyplývajúce z polohy mesta vo vzťahu k AE Mochovce 
 
 chýba ucelená koncepcia cestovného ruchu 
 mesto nie je napojené na regionálne turisticko-poznávacie a cykloturistické trasy 
 chýba komplexná reprezentatívna expozícia dejín mesta (od najstarších čias po súčasnosť) 
 neochota subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu spolupracovať pri spoločnej 

propagácii a spolufinancovaní spoločných projektov 
 v oblasti cestovného ruchu nedostatočne vytvorené podmienky pre malé a stredné 

podnikanie 
 v múzeách chýbajú sprievodcovia a popisy exponátov v cudzích jazykoch  
 nedostatočne využívaný fond kultúrno-historických pamiatok 
 majetkovo nevysporiadané kultúrno-historické pamiatky 
 nízky vstup kapitálu do cestovného ruchu 
 nedostatočne školené ľudské zdroje  pre cestovný ruch 
 
 nedostatočný dopyt po inováciách v podnikateľskom sektore, slabá motivácia podnikov pre 

zavádzanie inovácií 
 nedostatok rozvojových stimulov a nízka miera prepojenia podnikateľského sektora, 

vedecko-výskumných a akademických inštitúcií 
 
 nedobudovaný severný a absentujúci južný obchvat mesta  
 nadmerná dopravná záťaž centra mesta a iných úsekov miestnych komunikácií 
 nízka priepustnosť hlavných dopravných uzlov 
 nevyhovujúce napojenie na hlavné železničné koridory  
 autobusová a železničná stanica nemajú významu mesta zodpovedajúce budovy 
 neexistencia kolíznych bodov automobilovej dopravy a peších ťahov (podchody, nadchody)  
 chýba prevádzkové zázemie a spevnená pristávacia dráha na letisku Janíkovce 
 chýba regionálna skládka komunálneho odpadu v prijateľnej vzdialenosti od mesta  

okrajové časti nemajú vybudované kompletné siete technickej infraštruktúry 
 nedostatočná kapacita v oblasti zásobovania elektrickou energiou pre podnikový sektor 

i obyvateľstvo 
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PRÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

 dostatok voľnej pracovnej sily v regióne 
 vysoký podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva (väčšina obyvateľstva je v 

produktívnom veku, klesá predproduktívna zložka, poproduktívna zložka sa len mierne 
zvyšuje) 

 podpora akreditovaných odborov stredného odborného školstva s napojením na výrobný 
proces na úrovni mesta 

 zlepšiť štruktúru absolventov škôl vo vzťahu k požiadavkám trhu práce 
 podpora vytvárania partnerstiev ziskového a neziskového sektora 
 potenciálne efekty difúzie investícii etablovaných v Trnavskom a Bratislavskom regióne do 

Nitrianskeho regiónu 
 zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce a partnerských sietí 
 možnosť získania prostriedkov z fondov EÚ na rozvojové projekty 
 rastúci záujem zahraničných investorov o investície na Slovensku  
 orientácia EÚ na podporu malého a stredného podnikania 
 existencia priestorových rezerv pre vznik nových priemyselných zón v meste a okolí 
 rozvoj pôdohospodárstva a spracovateľského priemyslu 
 rozvoj drobného podnikania 
 využiť benefity vyplývajúce z polohy mesta vo vzťahu k AE Mochovce 
 
 rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky a kongresovej turistiky 
 vypracovať koncepciu rozvoja  cestovného ruchu v meste 
 napojiť mesto na regionálne turisticko-poznávacie a cykloturistické trasy 
 vytvoriť komplexnú reprezentatívnu expozícia dejín mesta (od najstarších čias po 

súčasnosť) 
 vytvoriť partnerstva  subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu  -  spolupracovať pri 

spoločnej propagácii a spolufinancovaní spoločných projektov 
 v oblasti cestovného ruchu  skvalitniť podmienky pre malé a stredné podnikanie 
 v múzeách zabezpečiť sprievodcov a popisy exponátov v cudzích jazykoch  
 skvalitniť  využívanie fondu kultúrno-historických pamiatok 
 skvalitniť edukáciu ľudských  zdrojov  pre cestovný ruch 
 
 pokračovať v budovaní priemyselných parkov a inkubátorov 
 podporovať prepojenie podnikateľského sektora, vedecko-výskumných a akademických 

inštitúcií v meste 
 
 možnosť napojenia okrajových častí mesta na kanalizačnú sieť 
 pokrytie zvyšných častí mesta optickými sieťami 
 podpora dobudovania severného a južného obchvatu mesta s napojením na rýchlostnú 

komunikáciu R1 Nitra – Banská Bystrica 
 podpora  projektov základnej infraštruktúry vo vzťahu k doprave 
 znižovať existenciu kolíznych bodov automobilovej dopravy a peších ťahov budovaním  

podchody a  nadchodov  
 dobudovať kompletné siete technickej infraštruktúry v okrajových častiach mesta 
 dobudovať kapacity v oblasti zásobovania elektrickou energiou pre podnikový sektor 

i obyvateľstvo 
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OHROZENIA (Threats) 

 pokračovanie trendu úbytku obyvateľov mesta  
 odlev, resp. periodická migrácia ekonomicky aktívnej zložky obyvateľstva za prácou do 

iných regiónov (Bratislava, Trnava) 
 klesajúci záujem mladej generácie o tradičné podujatia 
 posilnenie bariér mobility pracovnej sily 
 zvyšovanie nezamestnanosti v dôsledku dopadov globálnej ekonomickej krízy na výrobné 

a nevýrobné spoločnosti v meste a okolí 
 konkurencia okolitých miest v súťaži o investície 
 obmedzené možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ 
 dopad krízy poľnohospodárskej výroby na aktivity viazané na poľnohospodárstvo 

(poľnohospodárske vzdelávanie a výskum, výstavníctvo) 
 nedostatok rizikového kapitálu pre podporu inovatívnych podnikateľských zámerov  
 sťahovanie obchodných prevádzok z centra mesta do veľkokapacitných nákupných centier a 

"vyľudnenie" pešej zóny v centre mesta 
 nedostatočný príliv kapitálu 
 presun globálneho investičného kapitálu do regiónov s vyššou cenovou 

konkurencieschopnosťou 
 nedostatočná pozornosť venovaná podpore sofistikovaných technologických investícií a 

investícií založených na znalostiach 
 stagnácia HDP 
 nedostatok finančných zdrojov na realizáciu rozvojových zámerov 
 
 spájanie imidžu mesta s málo progresívnymi odvetviami (napr. s poľnohospodárstvom) 
 preferovanie krátkodobých pobytov návštevníkov  
 
 preferovanie rozvoja na zelenej lúke pred reštrukturalizáciou starých výrobných zón 
 
 pokračovanie prudkého rastu motorizácie a nárokov na dopravnú infraštruktúru 
 rýchle zvyšovanie nákladov na prepravu osôb a tovaru v dôsledku rastu cien pohonných 

hmôt 
 

SWOT analýza mesta Nitra  
Sociálna infraštruktúra 

 

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) 

 dobrá dostupnosť všetkých druhov vzdelávania 
 zastúpenie stredných škôl rôznych typov a odborných zameraní  
 univerzitné vzdelávanie nadregionálneho významu. V meste pôsobia dve akreditované 

univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita 
 možnosti pre celoživotné vzdelávanie 
 
Kultúra 
 osobitné postavenie Nitry v dejinách Slovenska a snaha mesta o zachovanie kultúrneho 

dedičstva pre budúce generácie 
 výhodná poloha Nitry a jej kultúrnej ponuky  vzhľadom k metropole a k zahraničiu 
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 vhodné podmienky ( kultúrne, prírodné, klimatické) pre život, bývanie, kultúrnu 
turistiku pre pešiu turistiku, agroturistiku, cestovný ruch  

 silný kultúrno-spoločenský potenciál obsahujúci  kultúrne hodnoty hmotnej i duchovnej 
podstaty  

 významné archeologické nálezy, bohatá sieť kultúrnych  pamiatok, existujúce zbierkové 
fondy múzeí a galérií  

 výrazné hodnoty a aktivity duchovnej kultúry  vytvárané činnosťou kultúrnych 
inštitúcií, subjektov tretieho sektora, verejnej i súkromnej sféry významom presahujúce 
rámec mesta  

 rozvinutá sieť kultúrnych inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti kultúry vrátane 
neštátnych kultúrnych zariadení  

 značný počet kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí tradičného formátu 
 prestíž a kvalitná ponuka miestnych kultúrnych inštitúcií  
 existencia súborov a zoskupení, ktoré vyvíjajú záujmovo-umeleckú činnosť na 

kvalitatívne vysokej úrovni 
 zrekonštruovaný areál Amfiteátra pod Zoborom v majetku mesta – potenciál pre 

kultúrne podujatia „open air“  
 netradičný stánok kultúry – Synagóga ako výstavná a koncertná sieť mesta Nitry 
 dobrá sieť základného umeleckého školstva 
 nový priestor pre činnosť Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského vytvorený 

rekonštrukciou objektu bývalej Základnej školy, Vajanského ulica č.1 
 možnosť prístupu k informáciám 
 široké spektrum kultúrno-spoločenských a športových aktivít 
 
Zdravotníctvo 
 existencia fakultnej nemocnice, polikliník a špecializovaných pracovísk 
 
Bývanie 
 existencia voľných plôch pre výstavbu bytov v rámci územného plánu mesta 
 dostatok športovísk a multifunkčných ihrísk 
 
Sociálna pomoc  
 dostatok potenciálnych priestorov pre sociálne služby 
 pestrá škála poskytovateľov sociálnych služieb 
 silný odborný potenciál pre poskytovanie sociálnych služieb 

 

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

Kultúra 

 nedostatočná  ochrana a starostlivosť o kultúrne dedičstvo, nevyhovujúci technický stav 
viacerých kultúrnych pamiatok 

 urbanizmus - nová zástavba esteticky znehodnocujúca verejné priestory, najmä v centre 
 nedostatočný marketing a propagácia kultúrnej ponuky a prezentácie kultúrneho 

dedičstva 
 nevyužívanie  kultúrnej ponuky pre rozvoj cestovného ruchu a nízka úroveň služieb 
 nedostatočná kultúrna ponuka areálu Amfiteátra pre obyvateľov mesta 
 v meste je funkčné iba jedno kino CineMax  



 
Výročná správa Mesta Nitry za rok 2009 

 

 - 63 - 

 
Bývanie 
 nedostatok nájomných bytov 
 nevhodný technický stav časti bytového fondu (panelové sídliská) - vysoká energetická 

náročnosť budov 
 nedostatok verejných oddychových priestorov na sídliskách  
 
Sociálna pomoc 
 nedostatočné finančné pokrytie sociálnych služieb 
 málo rozvinuté dobrovoľníctvo 
 absencia evidencie a monitoringu štatistických informácií obyvateľov vyžadujúcich 

sociálnu pomoc 
 nedostatočná ponuka niektorých služieb (napr. požičovňa športových potrieb a úschovňa)  
 zlý technický stav objektov sociálnej infraštruktúry (budov škôl, zdravotníckych 

zariadení 
 nedostatok preventívnych programov pre zdravý životný štýl obyvateľov mesta 
 nízka miera zamestnanosti a nedostatok voľných pracovných miest pre zdravotne 

postihnutej minority 
 

PRÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

Sociálna pomoc 

 transformácia teoretických poznatkov do praxe( univerzita - sociálne služby) 
 implementácia výsledkov komunitného plánu do praxe rozvoja sociálnych služieb  
 využitie zdrojov EÚ na financovanie projektov v sociálnej oblasti 
 
Kultúra 
 príjemné prostredie, poloha mesta, pohostinnosť obyvateľov a lokálny kolorit 
 zlepšenie kvality služieb, kultúrnej turistiky a cestovného ruchu 
 spojenie viacerých produktov do balíčka kultúrnych služieb v záujme zvýšenia 

príťažlivosti mesta 
 nové formy propagácie kultúry v zahraničí, možnosti spolupráce s inými mestami 

a cezhraničnej spolupráce, rozvoj bilaterálnych  a multilaterálnych vzťahov 
 využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúry  
 zvýšenie podielu mesta na spolufinancovaní kultúrnych aktivít organizácií iných 

zriaďovateľov a ochrany kultúrneho dedičstva (vytvorenie expozičných priestorov 
s podielom mesta a rozširovania knižničných fondov,...) 

 podpora a využívanie potenciálu mimovládnych organizácií, stabilizácia   podmienok 
pre podporu a rozvoj  nezávislých aktivít 

 vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít pre deti a mládež, pre národnostné 
menšiny a pre hendikepovaných   

 prepojenie ponuky kultúrnych produktov a služieb s výchovno-vzdelávacím procesom 
v školstve (spoločný postup mesta a kultúrnymi  inštitúciami a školami  v oblasti 
vzdelávania a práce s publikom) 

 využiť možnosti, ktoré poskytuje mestský park, ako plnohodnotné miesto pre 
prezentáciu kultúrnych aktivít  

 plnohodnotné využitie areálu Amfiteátra pre potreby kultúry 
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OHROZENIA (Threats) 

Sociálna pomoc 

 nárast chudoby u marginalizovaných skupín obyvateľstva 
 stagnácia alebo zánik sociálnych služieb poskytovaných neštátnymi subjektami pre 

nedostatok finančných prostriedkov  
 prehlbujúca sa diskriminácia ohrozených skupín 
  hrozba sociálnej exklúzie seniorov dôsledku nastúpeného trendu demografického 

vývoja 
 nárast sociálno-patologických javov 
 ďalšie znižovanie sociálnej súdržnosti 
 sociálna segregácia zdravotne postihnutých  
 
Kultúra 
 preferovanie rozvoja priemyselných parkov ako identifikačného znaku mesta, 
 povesť mesta ako centra poľnohospodárskeho regiónu 
 nedostatočne vyvinutý vzťah ku kultúrnej turistike a cestovnému ruchu, 
 nezáujem časti inteligencie o kultúrne dianie v meste 
 nezáujem podnikateľskej sféry o kultúru 
 prevaha masovej komerčnej kultúry a subkultúry v súčasnosti ( médiá, reklama ap.) 
 deficit finančných prostriedkov na kultúru 
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