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Odbor	sociálnych	služieb	
	

a) realizuje	sociálnu	politiku	v	meste,	
b) zabezpečuje	 metodické	 usmerňovanie,	 koordinačnú	 činnosť	 a	kontrolu	 výkonu	 činností	

v	súlade	 s	platnou	 legislatívou	 v	organizáciách	 sociálnych	 služieb	 v	zriaďovateľskej	
pôsobnosti	mesta,	

c) vykonáva	 sociálnu	 pomoc,	 sociálne	 poradenstvo	 a	ostatné	 sociálne	 činnosti	 v	priamom	
kontakte	s	občanmi	mesta,	

d) vypracúva	 koncepčné,	 strategické	 a	záväzné	 dokumenty	 pre	 sociálnu	 a	bytovú	
problematiku,	

e) zabezpečuje	prípravu,	spracovanie	a	realizáciu	projektov	zameraných	na	rozvoj	sociálnych	
služieb.	

	
		
1.	Referát	sociálnych	služieb	a	dávok	
	

a) zabezpečuje	činnosti	a	agendu	mesta	v	zmysle	zákona	o	sociálnych	službách,	
b) rozhoduje	 o	odkázanosti	 fyzických	 osôb	 na	 sociálne	 služby	 a	zabezpečuje	 vyhľadávanie	

osôb,	ktorým	je	potrebné	poskytnúť	sociálnu	službu,	
c) vedie	 evidenciu	posudkov	o	odkázanosti	na	 sociálnu	 službu,	 rozhodnutí	o	odkázanosti	na	

sociálnu	službu	a	prijímateľov	sociálnych	služieb,	
d) rozhoduje	o	poskytovaní	jednorazovej	dávky	v	hmotnej	núdzi,	
e) zabezpečuje	úlohy	vyplývajúce	z	Inštitútu	osobitného	príjemcu	na	dávku	v	hmotnej	núdzi	

a	príspevky	k	dávke,	
f) spracúva	podklady	 k	poskytnutiu	 finančných	príspevkov	osobitným	 skupinám	obyvateľov	

mesta,	
g) zabezpečuje	 a	vedie	 agendu	 poskytovania	 dotácií	 z	rozpočtu	 mesta	 pre	 mimovládne	

neziskové	organizácie	v	sociálnej	oblasti,	
h) zabezpečuje	pochovávanie	bezdomovcov	v	zmysle	platnej	legislatívy,	
i) zabezpečuje	spoluprácu	s	tretím	sektorom	a	koordinuje	a	realizuje	projekt	Zdravé	mesto,	
j) poskytuje	informácie	o	existencii	a	pôsobení	zdravotníckych	zariadení	na	území	mesta,	
k) vedie	ekonomickú	činnosti	odboru.	
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1.1	Jednorazová	dávka	v	hmotnej	núdzi		
	
Právna	úprava:	 	
VZN	9/2004	o	poskytovaní	jednorazovej	dávky	v	hmotnej	núdzi	v	znení	neskorších	dodatkov	(1‐7)	
	
Výška	dávky:	do	150	€	v	závislosti	od	druhu	komodity	
	
Tabuľka	1	
	

Počet	žiadateľov	 Počet	žiadostí	
Počet	priznaných	

dávok	

Vyplatené	dávky
suma	v	€	

rok	 2011	 2012 2013 2011 2012 2013 2011	 2012 2013
rodiny	s	deťmi				 78	 70	 99 77 70 99 5	842	 6	190 6740
jednotlivci	 103	 146 131 101 145 128 5	844	 9	819 5512
	
	
1.2	Jednorazový	príspevok	pri	narodení	dieťaťa	
Právna	úprava:	
Smernica	 primátora	 č.	 4/2007	 o	poskytovaní	 jednorazového	 finančného	 príspevku	 osobitným	
skupinám	obyvateľov	mesta	Nitry	v	znení	neskorších	dodatkov	(1‐7)	
Výška	príspevku:		85	€	
	
		Tabuľka	2	

Počet	novorodencov Vyplatené	príspevky	(suma	v	€)	

2011	 2012	 2013 2011 2012 2013
709	 762	 737 59	936 64	855 62	645	

	
	
	
1.3	Jednorazový	príspevok	obyvateľom	mesta	po	priznaní	nároku	na	predčasný	starobný	
alebo	starobný	dôchodok	

	
Právna	úprava:	
Smernica	primátora	č.	4/2007	o	poskytovaní	jednorazového	finančného	príspevku	osobitným		
skupinám	obyvateľov	mesta	Nitry	v	znení	neskorších	dodatkov	(1‐7)	
	
Výška	príspevku:	85	€	(resp.	znížená	výška	75	€)	
	
Tabuľka	3	

Počet	dôchodcov Vyplatené	príspevky	(suma	v	€)	

2011	 2012	 2013 2011 2012 2013	
124	 133	 185 10	540 11	380 15	810	

	
	
1.4	Osobitný	príjemca	prídavkov	na	deti	z	dôvodu	záškoláctva	

	
Právna	úprava:		
Zákon	č.	600/2003	Z.	z.	o	prídavku	na	dieťa	a	o	zmene	a	doplnení	zákona	č.	461/2003	Z.	z.	
o	sociálnom	poistení	
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Mesto	 Nitra	 je	 osobitným	 príjemcom	 prídavku	 na	 dieťa	 u	detí,	 ktoré	 na	 základe	 oznámenia	
základnej	školy	zanedbávajú	povinnú	 školskú	dochádzku.	Mesto	Nitra	následne	vypláca	prídavky	
na	 deti	 prostredníctvom	 nákupných	 poukážok,	 ktoré	možno	 použiť	 na	 kúpu	 vybraných	 druhov	
tovaru	v	dohodnutých	obchodných	prevádzkach.		
	
Tabuľka	4	

V	školskom	roku	 2010/2011	 2011/2012	 2012/2013	

Počet	 detí,	 ktoré	 zanedbávali	 povinnú	
školskú	dochádzku		

88	 84	 99	

z	toho	počet	detí,	ktoré	vynechali	povinnú	školskú	dochádzku:
1	–	3	mesiace	 39 25 30	
4	–	6	mesiacov	 26 25 13	
7	–	9	mesiacov	 17 19 	7	
10	mesiacov	(celoročne) 6 15 49	
	
Graf	1	

	
	
	
V	školskom	 roku	 2011/2012	 priemerný	 počet	 neospravedlnených	 hodín	 vzrástol	 oproti	
predchádzajúcemu	školskému	roku,	pričom	najväčší	rozdiel	v	počte	vymeškaných	hodín	 je	zrejmý	
v	prvom	polroku.		
	
	
1.5	Výkon	osobitného	príjemcu	dávok	v	hmotnej	núdzi	z	dôvodu	neplatenia	nájomného	

	
Právna	úprava:	
Výkon	osobitného	príjemcu	upravuje	§	28	zákona	599/2003	Z.	z.	o	pomoci	v	hmotnej	núdzi		
a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
	
V	súlade	s	§	28,	čl.	I.	zákona	č.	599/2003	Zb.	o	pomoci	v	hmotnej	núdzi	Mesto	Nitra	využíva		inštitút	
osobitného	 príjemcu	 u	poberateľov	 dávok	 v	hmotnej	 núdzi,	 ktorí	 sú	 nájomníkmi	 bytov	 nižšieho	
štandardu	 na	 Orechovom	 dvore.	 Prostredníctvom	 inštitútu	 osobitného	 príjemcu	 sa	 z	dávok	
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v	hmotnej	núdzi	uhrádza	nájomné	za	užívanie	bytu,	resp.	časť	dlhu	na	nájomnom.	Týmto	spôsobom	
Mesto	Nitra	predchádza	vzniku	dlhov	na	nájomnom	u	nájomníkov,	ktorí	sú	sociálne	znevýhodnení.		

	
	

Tabuľka	5	
Rok	 2011 2012 2013
Počet	 osôb,	 u	ktorých	 bol	 výkon	
osobitného	príjemcu	určený		

5
9	 8	

Počet	 osôb,	 u	ktorých	 bol	 výkon	
osobitného	príjemcu	uvoľnený		

4
12	 15	

Počet	osôb,	u	ktorých	je	osobitný	príjemca	
uplatňovaný	

33 43	 43	

	
	
1.6	Pochovávanie	bezprístrešných	občanov	

	
Právna	úprava:	
Zákon	č.	131/2010	Z.	z.	o	pohrebníctve	
	
Ak	do	96	hodín	od	úmrtia	nikto	nezabezpečí	pochovanie	alebo	ak	sa	nezistila	totožnosť	mŕtveho	do	
siedmich	 dní	 od	 úmrtia,	 pochovanie	 zabezpečí	 obec,	 na	 ktorej	 území	 došlo	 k	 úmrtiu;	 ak	 nie	 je	
známe	 miesto	 úmrtia,	 pochovanie	 zabezpečí	 obec,	 v	 ktorej	 katastrálnom	 území	 sa	 ľudské	
pozostatky	našli.	
	
Tabuľka	6	

Rok	 					2011	
	

2012	
	

2013	
Počet	 pohrebov	 bezprístrešných	
občanov	 6	 13	

	
8	

Náklady	na	pohreby	celkom	 923€ 2 451,64	€ 1	385,29	€	
	
	
1.7	Potravinová	pomoc:	Sociálna	výdajňa	potravín	mesta	Nitry	

	
Právna	úprava:	 	
Smernica	 primátora	 č.	 8/2010	 o	poskytovaní	 pomoci	 občanom	mesta	 Nitry	 v	Sociálnej	 výdajni	
potravín	mesta	Nitry	
	
Tabuľka	7	
Rok	 2011 2012 2013
Počet	 nových	 žiadateľov	 o	zriadenie	
čipovej	karty	na	výdaj		potravín		 48	 11	

	
4	

Počet	občanov,	ktorí	mali	aktívnu	 čipovú	
kartu	 53	 43	

	
25	

	
	
	
1.8	Neverejní	poskytovatelia	sociálnych	služieb	

	
Právna	úprava:	
Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	
o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	
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Tabuľka	8	

Neverejný	poskytovateľ	
sociálnych	služieb	

Zabezpečenie	sociálnej	
služby	

Skutočne	
čerpaný	objem	
finančných	

prostriedkov	na	
sociálne	služby	
v	EUR	rok	2011	

Skutočne	
čerpaný	objem	
finančných	

prostriedkov	na	
sociálne	služby	
v	EUR	rok	2012	

Skutočne	
čerpaný	objem	
finančných	

prostriedkov	na	
sociálne	služby	
v	EUR	rok	2013	

Diecézna	charita	Nitra	 opatrovateľská	služba	 77	727 76	057		 76		461

Diecézna	charita	Nitra	
nízko	 prahové	 denné	
centrum	

57	896
31	460		 32	000

Evanjelická	 zborová	
diakonia	 cirkevného	 zboru	
EC	augsburského	vyznania	
Nitra	

opatrovateľská	služba		

1	186

9		446	 18	969

Centrum	Slniečko	Nitra	 nízko	 prahové	 denné	
centrum	pre	deti	a	rodiny	

14	840 ‐ 35 300

Centrum	Slniečko	Nitra	 Krízová	linka	pomoci ‐ 3	000	 ‐
	
1.9	Transfery	pre	mimovládne	neziskové	organizácie	

	
Právna	úprava:	
Smernica	primátora	mesta	Nitry	č.	5/2012	o	riešení	nájomných	vzťahov	a	úhrade	energií	a	služieb	
mimovládnych	neziskových	 organizácií	pôsobiacich	 v	objektoch	 vo	 vlastníctve	Mesta	Nitry	alebo	
v	správe	organizácií	Mesta	Nitry	
	
Tabuľka	9	

Mimovládna	
nezisková	
organizácia	

Účel	transferu	

2011 2012	 2013
Transfer	
skutočne	
čerpaný	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Transfer	
skutočne	
čerpaný	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Schválený	
transfer	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Socia	Nitra,	n.	o.		
Domov	 sociálnych	 služieb	
pre	deti	a	mládež	s	ťažkým	
zdravotným	postihnutím	

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

	
Tabuľka	10	
P.č.	 Názov	MNV Podiel	mesta	Nitry	na	úhrade	za	

energie	
Poznámka

1.	 Centrum	Slniečko	 2	500	€ Z	rozpočtovej	kapitoly	
OSS	

2.	 EFFETA	–	stredisko	sv.	
Františka	Saleského	

1 900	€ Z	rozpočtovej	kapitoly	
OSS	

3.	 Úsmev	ako	dar	 3 100	€ Z	rozpočtovej	kapitoly	
OSS	

4.	 SOCIA	 6 000	€ Z	rozpočtovej	kapitoly	
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OSS	

5.	 Budúcnosť 2 380	€ Z	nebytových	
priestorov	

6.	 RŠO	SZTPaV 700	€ Z	nebytových	
priestorov	

7.	 YMCA	MZ	Nitra	 560	€ Z	nebytových	
priestorov	

8.	 Slovenský	skauting	23.	
Zbor	Nitrava	

280€ Z	nebytových	
priestorov	

9.	 SZTP	ZO	č.13 420	€ Z	nebytových	
priestorov	

	 SPOLU	 																										19 440	€ 	

	

	

	
Právna	úprava:		
V	zmysle	 zmluvy	 č.	212/2012/OSS	Mesto	Nitra	poskytuje	 transfer	pre	Nitrianske	 	dobrovoľnícke		
centrum		na	zabezpečenie	miezd	a	odvodov	pre	2	pracovníkov.	
	
Tabuľka	11	

Mimovládna	
nezisková	
organizácia	

Účel	transferu	

2011 2012	 2013
Transfer	
skutočne	
čerpaný	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Transfer	
skutočne	
čerpaný	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Schválený	
transfer	vo	
výške		

(suma	v	€)	

Komunitné	 centrum	
Nitra	

na	 mzdy	 pracovníkov	
Nitrianskeho	 centra	
dobrovoľníctva	

6	000	
	

10	750	 11	000	

	
	
1.10	Sociálne	služby	
1.10.1	Opatrovateľská	služba	
1.10.2	Denný	stacionár	
1.10.3	Odľahčovacia	služba	
1.10.4	Monitorovanie	a	signalizácia	potreby	pomoci	
1.10.5	Prepravná	služba	
1.10.6	Jedáleň	

Právna	úprava:	
Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	
o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	
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VZN	Mesta	Nitry	 č.	6/2012	o	poskytovaní	sociálnych	služieb,	o	spôsobe	a	výške	úhrad	za	sociálne	
služby	v	znení	Dodatku	č.	1		
	
	
1.10.1	Opatrovateľská	služba	

Je	poskytovaná	ako	terénna	sociálna	služba	fyzickej	osobe	s	trvalým	pobytom	v	meste	Nitra,	ktorá	
je	 odkázaná	 na	 pomoc	 inej	 fyzickej	 osoby	 a	jej	 stupeň	 odkázanosti	 je	 najmenej	 II	 	 a	zároveň	 je	
odkázaná	 na	 pomoc	 pri	 úkonoch	 sebaobsluhy,	 úkonoch	 starostlivosti	 o	domácnosť	 a	základných	
sociálnych	aktivitách	
	
Tabuľka	12	
Rok	 2011	 2012	 2013
Počet	 žiadostí	 o	posúdenie	 odkázanosti	 na	 opatrovateľskú	
službu	

142	 126	 115

Z	toho:	
zastavenie	konania	z	dôvodu	úmrtia 3 5	 						1
zastavenie	konania	z	dôvodu	vzatia	žiadosti	späť 19 4	 4

Počet	vydaných	lekárskych	posudkov
(počet	 žiadateľov	 sa	 nezhoduje	 s	počtom	 žiadostí	 vzhľadom	
k	tomu,	 že	 nie	 každému	 kto	 si	 podal	 žiadosť	 	 sa	 aj	 začala	
poskytovať	opatrovateľská	služba)	

120	 121	 113

Počet	žiadateľov,	ktorým	Mesto	Nitra	zabezpečilo	opatrovateľskú	službu	prostredníctvom:
Správa	zariadení	sociálnych	služieb	Nitra 110	 110	 62
Diecézna	charita 7 8	 9
Evanjelická	zborová	diakonia	 3 8	 12

1.10.2	Denný	stacionár	 	

V	dennom	stacionári	sa	poskytuje	sociálna	služba	fyzickej	osobe,	ktorá	je	odkázaná	na	pomoc	inej	
fyzickej	osoby,	ktorá	je	odkázaná	na	sociálnu	službu	v	zariadení	len	na	určitý	čas	počas	dňa.				
	
Tabuľka	13	
Rok	 2011	 2012	 2013
Počet	 žiadostí	 o	posúdenie	 odkázanosti	 na	 sociálnu	 službu	
v	dennom	stacionári	

16 7	 8

Z	toho:	
denný	stacionár	pre	seniorov	 4 3	 3
denný	stacionár	pre	osoby	s	ŤZP 8 3	 4
denný	stacionár	pre	osoby	s	autizmom	 4 1	 1

Počet	vydaných	lekárskych	posudkov 16 7	 8
	
1.10.3	Odľahčovacia	služba	

Odľahčovacia	služba	je	sociálna	služba	poskytovaná	fyzickej	osobe,	ktorá	opatruje	fyzickú	osobu	s	
	ťažkým	zdravotným	postihnutím,	ktorou	sa	poskytuje	alebo	zabezpečuje	fyzickej	osobe	s	ťažkým		
zdravotným	postihnutím	sociálna	služba	počas	obdobia	,	v	ktorom	fyzická	osoba,	ktorá	opatruje,	
nemôže	opatrovanie	vykonávať.				
Tabuľka	14	
Rok	 2011	 2012	 2013
Počet	žiadostí	na	poskytnutie	odľahčovacej	služby 8 4	 4
Z	toho:	

žiadostí	 o	zabezpečenie	 sociálnej	 služby	 prostredníctvom	
denného	stacionáru	pre	osoby	s	autizmom	

7 2	 2
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žiadosť	 o zabezpečenie	 sociálnej	 služby	
prostredníctvom	zariadenia	opatrovateľskej	služby	

1 2	 2

	
	
1.10.4	Monitorovanie	a	signalizácia	potreby	pomoci	

Monitorovanie	a	signalizácia	potreby	pomoci	 je	sociálny	služba	poskytovaná	 fyzickej	osobe,	ktorá	
má	 nepriaznivý	 zdravotný	 stav,	 s	cieľom	 zabrániť	 vzniku	 krízovej	 sociálnej	 situácie	 alebo	
zabezpečiť	 jej	 riešenie.	Žiadateľ	nosí	náramok,	prostredníctvom	 ktorého	dokáže	ohlásiť	potrebu	
pomoci	nepretržite	24	hodín	denne.	
	
Tabuľka	15	

Rok	 2011 2012 2013
Počet	nových	žiadateľov	 11 14 7
Počet		klientov 25 28 27

	
	
	
1.10.5	Prepravná	služba	

Prepravná	služba	je	sociálny	služba	poskytovaná	fyzickej	osobe	s	ťažkým	zdravotným	postihnutím	
odkázanej	 na	 individuálnu	 prepravu	 osobným	 motorovým	 vozidlom	 alebo	 fyzickej	 osobe	
s	nepriaznivým	 zdravotným	 stavom	 s	obmedzenou	 schopnosťou	 pohybu.	 Prevádzku	 prepravnej	
služby	zabezpečujú	2	autá	upravené	pre	potreby	prepravy	osôb	so	zdravotným	postihnutím.		
	
	
Tabuľka	16	
Rok	 2011 2012	 2013
Počet	nových	žiadostí	o zmluvnú	prepravnú	službu 18 10	 8
Počet	 realizovaných	 jázd	 v	rámci	 nezmluvnej	
prepravnej	služby	

1	395 1	649	 1	269

Počet	klientov	nezmluvnej	prepravnej	služby		 1	507 1	434	 1	269
Počet	najazdených	kilometrov	zmluvnej	prepravnej	
služby		

4	434 5	049	 4	056

Počet	 najazdených	 kilometrov	 nezmluvnej	
prepravnej	služby			

8	198 9	110	 10	730

	
	
Požičiavanie	pomôcok	2013	
	
Požičiavanie	 pomôcok	 je	 sociálna	 služba	 poskytovaná	 fyzickej	 osobe	 s	 ťažkým	 zdravotným	
postihnutím	a	fyzickej	osobe	s	nepriaznivým	zdravotným	stavom	odkázaným	na	pomôcku.	
	
			Tabuľka	17	

Rok	 2013
Počet	nových	žiadateľov	 14

	
1.10.6	Jedáleň	

V	jedálni	sa	poskytuje	stravovanie	fyzickej	osobe,	ktorá	nemá	zabezpečené	nevyhnutné	podmienky	
na	uspokojovanie	základných	životných	potrieb,	má	ťažké	zdravotné	postihnutie	alebo	nepriaznivý	
zdravotný	stav,	alebo	dovŕšila	dôchodkový	vek.	
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Tabuľka	18	

	
	
Obce,	ktoré	požiadali	mesto	Nitra	o	zabezpečenie	sociálnej	služby	v	zmysle	Zákona	č.448/2008	Z.	z.	
o	sociálnych	službách	
	
Tabuľka	19	
Rok	 2011	 2012
Počet	žiadostí	 29	 21
Z	toho	žiadali	o:	

Zariadenie	opatrovateľskej	služby 18	 15
Denný	stacionár 10	 4
Zariadenie	pre	seniorov	 1	 2

	

1.11	Dotácie		

SOCIÁLNA	OBLASŤ		v	roku2013	
	
Tabuľka	20		

P.	č.	 Žiadateľ	 Názov	projektu		
Pridelená	
dotácia		

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

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

3.	
Misijná	 kongregácia	 služobníc	
Ducha	Svätého	

Program	popoludňajšieho	vzdelávania	
školopovinných	detí	a	mládeže	na	

Orechovom	dvore	 6	490	€

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

5.	

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

Sociálna	práca	s rodinamimesta	Nitra	
ohrozenými	sociálnopatologickými	

javmi	 4	500	€

6.	
OZ	 Centrum	 pre	 rodinu	 –	 Nitra,	
Nitra	

Zachráňme	rodinu	–	zachráňme	
spoločnosť	 1	500	€

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

domova	 180	€

Celkom	 16	640	€
	
OCHRANA	A	PODPORA	ZDRAVIA,	POMOC	ZDRAVOTNE	POSTIHNUTÝM	OBČANOM		v	roku2013	
Tabuľka	21		

P.	č.	 Žiadateľ	 Názov	projektu		
Pridelená	
dotácia	

Rok	 2011 2012	 2013
Počet	žiadateľov	o	poskytovanie	sociálnej	služby	
v	jedálni	

254 													282	 													304

Počet	osôb	využívajúcich	sociálnu	službu	v	jedálni 											540 												688	 												842
Z	toho	

formou	donášky 										328 											370	 											445
v	jedálni	 									212 									318	 										397

Príspevok	mesta	na	stravovanie	bol	vo	výške 				39 576€ 37	070€	 33	971	€
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1.	
EFFETA	 Stredisko	 sv.	F.	 Saleského,	
Nitra	 Spolu	to	dokážeme	 1	800	€

2.	
Jednota	 dôchodcov	 na	 Slovensku,	
mestská	organizácia	1	Nitra	 Nitriansky	deň	úcty	k	starším	 600	€

3.	
Kub	 rodičov	 autistických	 detí	
v	Nitre,	Nitra	

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

4.	 Nitrianska	galéria,	Nitra	

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

galérii)	 680	€

5.	

Republiková	špecifická	
organizácia	SZTP,	Nitra	

Rekondično‐rehabilitačná	a	sociálna	
rehabilitácia	ŤTP	a	vozičkárov	pre	

nitrianskych	členov		organizácie		a	ich	
sprievodcov	 1	390	€

6.	
Budúcnosť,	n.o.,	Nitra	

Cesta	k	sebe	2013	 1	450	€

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

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

9.	
Združenie	kresťanských	seniorov	
Slovenska,	Nitra‐Kalvária	 Dôstojná	staroba	 630	€

Celkom		
9	360	€

	

2.	Referát	sociálneho	bývania	a	krízovej	intervencie	a	dávok	
a)	 rieši	a	zabezpečuje	problematiku	sociálneho	bývania,	
b)	 rieši	 problematiku	 sociálneho	 bývania	mladých	 rodín,	 sociálne	 slabších	 vrstiev	 obyvateľstva,	

ľudí	bez	prístrešia	a	sociálne	neprispôsobivých	občanov	mesta,	
c)	 vedie	 evidenciu	 žiadateľov	 o	sociálne	 bývanie	 alebo	 ubytovanie	 v	zariadeniach	 sociálnych	

služieb,	
d)	 spolupracuje	s	organizáciou	spravujúcou	bytový	fond	vo	vlastníctve	mesta,	
e)	 koordinuje	a	riadi	prevádzku	Mestskej	ubytovne,	
f)	 zabezpečuje	prípravu,	spracovanie	a	realizáciu	projektov	v	oblasti	sociálneho	bývania,	
g)	 zabezpečuje	výkon	opatrení	sociálnoprávnej	ochrany	a	sociálnej	kurately,	
l)	 zabezpečuje	výkon	opatrení	sociálnej	kurately	fyzických	plnoletých	osôb,	
m)	 vykonáva	terénnu	sociálnu	prácu,	
n)	 vedie	správne	konanie	vo	veci	porušovania	zákona	o	ochrane	pred	zneužívaním	alkoholických	

nápojov.	
	
	
2.1	Zariadenie	na	zabezpečenie	nevyhnutných	podmienok	na	uspokojovanie	základných	
životných	potrieb	

	
2.1.1	Útulok,	Nocľaháreň,	Štúrova	55,	Nitra	

Právna	úprava:	 	
Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	
o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	
Kapacita:	48	+	35	lôžok	
	
Tabuľka	22	

Rok	 2011 2012	 2013	
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Počet	nových	žiadostí	 59 30	 28	
Počet	žiadostí	o	predĺženie	ubytovania	 9 25	 25	

	
Tabuľka	23	
Celkom	

ubytovaných	
k		

	
31.12.2011	 31.12.2012	 31.12.2013	

Počet	
klientov	

90	
49	

53	

z	toho:	
muži		 49	 24 25	
ženy	 41	 25 28	

	
V	nocľahárni	v	roku	2013	prespalo	celkom	65	ľudí,	z	toho	45	mužov	a	20	žien.	
	
	
	
2.2	Zariadenie	na	zabezpečenie	nevyhnutných	podmienok	na	uspokojovanie	základných	
životných	potrieb	 	

	
2.2.1	Zariadenie	núdzového	bývania,	Krčméryho	22,	Nitra	

Právna	úprava:	 	
Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	
o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	
Kapacita:	13	izieb,	35	lôžok	
Tabuľka	24	
Rok	 2011 2012	 2013	
Počet	nových	žiadostí	 21 16	 14	
Počet	 žiadostí	 o	predĺženie	
ubytovania	

8 																10	 9	

	
Tabuľka	25	
Celkom	

ubytovaných	
k		

31.12.2011	
31.12.2012	 31.12.2013	

Počet	
klientov	

66	
60	

60

z	toho:	
muži		 1	 1 2
ženy	 24	 21 20
deti	 41	 38 38

	
	
2.3	Sociálne	bývanie	

	
2.3.1Bytové	domy	nižšieho	štandardu,	Orechov	Dvor	

Právna	úprava:	 	
Zákon	č.	443/2010	Z.	z.	o	dotáciách	na	rozvoj	bývania	a	o	sociálnom	bývaní	
Všeobecne	 záväzné	 nariadenie	 Mesta	 Nitry	 č.	 1/2011	 o	podmienkach	 prideľovania	 a	bývania	
v	bytoch	určených	na	nájom	pre	obyvateľov	mesta	obstaraných	z	verejných	prostriedkov	
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Mesto	Nitra	v	roku	2004	v	tejto	lokalite	postavilo	4	bytové	domy	(36	bytových	jednotiek)	s	cieľom	
vyriešiť	 pretrvávajúci	 problém	 sociálne	 znevýhodnených	 obyvateľov	mesta	 Nitra.	 Vybudovaním	
komplexu	 bytových	 domov,	 chcelo	Mesto	Nitra	 aspoň	 čiastočne	 zamedziť	 vysťahovaniu	 sociálne	
znevýhodnených	 obyvateľov	 mesta	 na	 ulicu	 z	dôvodu	 dlhodobého	 neplatenia	 nájomného.	
K	ďalšiemu	 rozšíreniu	výstavby	pristúpilo	mesto	Nitra	v	roku	2009,	kedy	v	lokalite	Orechov	Dvor	
pribudlo	ďalších	25	bytových	jednotiek.	

	
Tabuľka	26	

Rok 2011 2012 2013	
Počet	žiadostí	o	pridelenie	bytu 13 27 18	
Počet	prihlásených	osôb	spolu	 264 272 288	
Počet	neprihlásených	osôb	spolu		 58 76 54	

	
2.3.2	Mestská	ubytovňa,	Hlboká	ul.	9,	Nitra	

Právna	úprava:	 	
Smernica	primátora	 č.	20/2007	upravujúca	podmienky	ubytovania	osobitných	skupín	obyvateľov	
Mesta	Nitry	v	mestskej	ubytovni	na	Hlbokej	ulici	v	Nitre	v	znení	neskorších	dodatkov	(1‐4)	
	
Kapacita:	56	obytných	miestností	
	
Tabuľka	27	

Rok	 2011 2012 2013	
Počet	žiadostí	o	pridelenie	ubytovania	 11 5 11	
Počet	žiadostí	o	predĺženie	ubytovania 42 40 42	

Celkom	bolo	v	roku	2011	ubytovaných	193	osôb,	z	toho:	
 99	dospelých,	z	toho	–	57	žien		a	42	mužov,		
 94	detí.	

Celkom	bolo	v	roku	2012	ubytovaných	151	osôb,	z	toho:	
 82	dospelých,	z	toho	‐	36	žien		a	46	mužov,		
 69	detí.	

Celkom	bolo	v	roku	2013	ubytovaných	188	osôb,	z	toho:	
 93	dospelých,	z	toho	‐	53	žien	a		40	mužov,		
 95	detí.	

	
2.3.3	Nájomné	byty,	Dvorčanská	ul.	63,	Nitra	

Právna	úprava:	
Všeobecne	záväzné	nariadenie	Mesta	Nitry	č.	8/2004	o	zásadách	nakladania	s	bytmi	vo	vlastníctve	
Mesta	Nitry	v	znení	Dodatkov	č.	1‐7	
Kapacita:	 garsóniek	‐	48	
	 	 dvojgarsóniek	‐16	
	 	 1‐izbových	bytov	‐	36	
	 	 2‐izbový	byt	‐	1	
	 	 3‐izbových	bytov	–	5	
Cieľová	skupina:	 fyzické	 osoby	 od	 18	 rokov,	 občania	 mesta	 Nitry	 v	bytovej	 núdzi,	 osoby	
pracujúce	v	meste	Nitra,	osoby	pracujúce	vo	verejnom	záujme,	odchovanci	detských	domovov	
	 	 	 	
Tabuľka	28	
Rok	 2011 2012	 2013
Počet	žiadostí	o	pridelenie	bytu	 44 43	 42
Počet	žiadostí	o	predĺženie	nájomnej	zmluvy 90 77	 75
Počet	pridelených	bytov		 8 9	 9
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2.3.4	Bytový	dom	Senior,	Krčméryho	2/C,	Nitra	

Právna	úprava:		 	
VZN	Mesta	Nitry	 č.	 8/2004	 o	zásadách	 nakladania	 s	bytmi	 vo	 vlastníctve	Mesta	Nitry	 	 (v	znení	
dodatkov	1‐8)	
Smernica	mesta	Nitry	 č.	6/2011	o	 	postupe	 	prideľovania	bytov	 	v	Bytovom	dome	Senior	v	znení	
Dodatku	č.1	
	
Kapacita:	 53	b.	j.		(12	jednoizbových	b.	j.,	3	bezbariérové	byty	a	38	garsóniek)	
Cieľová	skupina:	 starobní	dôchodcovia	alebo	osoby	so	zdravotným	postihnutím	nad	50	rokov	
veku,	ktorí	sú	súčasne	poberatelia	invalidného	dôchodku.	
	
Bytový	dom	Senior	pozostáva	zo	4	nadzemných	podlaží,	pričom:	
na	 1.	 nadzemnom	 podlaží	 sa	 nachádza	 prípravovňa	 stravy,	 výdajňa	 stravy,	 jedáleň,	 umyváreň,	
ošetrovňa,	 kancelária,	 spoločenská	 miestnosť,	 2	 x	 denná	 miestnosť,	 práčovňa	 a	sušiareň,	 5	
garsóniek,	
na	2.	nadzemnom	podlaží	sa	nachádzajú	4	bytové	jednotky,	1	bezbariérový	byt,	11	garsóniek	
na	3.	nadzemnom	podlaží	sa	nachádzajú	4	bytové	jednotky,	1	bezbariérový	byt,	11	garsóniek	
	
Tabuľka	29	
Rok	 2011 2012	 2013
Počet	žiadostí		 59 22	 10
Z	toho:	

počet	schválených	žiadostí	 51 9	 10
počet	 neschválených	 žiadostí	 z dôvodu	
nesplnenia	podmienok	

8 8	 0

	

	
2.3.5	Dom	opatrovateľskej	služby	

J.	Kráľa	2,	Nitra	
Bernolákova	16,	Nitra	
Misionárska	1‐13,	Nitra	
	
Právna	úprava:	
VZN	Mesta	Nitry	 č.	 8/2004	 o	zásadách	 nakladania	 s	bytmi	 vo	 vlastníctve	Mesta	Nitry	 	 (v	znení	
dodatkov	1‐8)	
Smernica	mesta	Nitry	č.	5/2011	o		postupe		prideľovania		bytov	v	Dome	s	opatrovateľskou	službou	
v	znení	Dodatku	č.1	
	
DOS	1	J.	Kráľa	2		 ‐	1	budova,	blok	A,	blok	B	
	 	 	 	 	 ‐	5	nadzemných	podlaží	

‐	 103	 b.	 j.,	 z	 toho	3	 b.	 j.	 na	 prevádzku	 (práčovňa,	
opatrovateľky,	 vedúca	 –	 kancelária	 a	zariadenie	
podporovaného	bývania)	

	 	 	 	 	 ‐	garsónky,	dvojgarsónky	
	
DOS	3	Bernolákova	16			 	 ‐	1	budova	

‐	3	nadzemné	podlažia	
‐	 24	 b.	 j.,	 z	 toho	 2	 b.	 j.	 na	 prevádzku	 (práčovňa,	
opatrovateľská	služba	–	kancelária,	jedáleň,	výdajňa	stravy)	
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	 	 	 	 	 ‐	1	izbové	b.	j.	
	
DOS	4	Misionárska	1‐13		 ‐	7	bytových	domov		

	 	 	 	 ‐	2	nadzemné	podlažia	
	 	 	 	 ‐	27	b.	j.	a	1	b.	j.	na	prevádzku		

	 	 	 	 	 ‐	1	izbové	b.	j.	
	

Tabuľka	30	
Rok	 2011 2012	 2013
Počet	žiadostí		 39 53	 39
Z	toho:	

počet	schválených	žiadostí	 25 30	 27
počet	 neschválených	 žiadostí	 z dôvodu	
nesplnenia	podmienok	

4 17	 11

	
	
	
2.3.6	Zariadenie	pre	seniorov	ZOBOR,	Jánskeho	7,	Nitra	

Právna	úprava:	

Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	

o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	

VZN	Mesta	Nitry	 č.	6/2012	o	poskytovaní	sociálnych	služieb,	o	spôsobe	a	výške	úhrad	za	sociálne	
služby	v	znení	Dodatku	č.	1		
	

Smernica	 mesta	 Nitry	 č.	 4/2011	 o	postupe	 prijímania	 žiadateľov	 do	 Zariadenia	 pre	 seniorov	
ZOBOR	

V	zariadení	pre	seniorov	sa	poskytuje	sociálna	služba	fyzickej	osobe,	ktorá	dovŕšila	dôchodkový	vek	
a	je	odkázaná	na	pomoc	inej	fyzickej	osoby	a	jej	stupeň	odkázanosti	 je	najmenej	IV,	alebo	fyzickej	
osobe,	ktorá	dovŕšila	dôchodkový	vek	a	poskytovanie	sociálnej	služby	v	tomto	zariadení	potrebuje	
z	iných	vážnych	dôvodov.	

Tabuľka	31	
Rok	 2012	 2013
Počet	žiadostí	o	posúdenie	odkázanosti	na	sociálnu	službu	v zariadení	pre	
seniorov	

60	 78

Z	toho:	
zastavenie	konania	z	dôvodu	úmrtia 3	 4
zastavenie	konania	z	dôvodu	vzatia	žiadosti	späť 9	 4

Počet	vydaných	lekárskych	posudkov
(Počet	 vydaných	 lekárskych	 posudkov	 je	 menej	 ako	 žiadostí	 z	dôvodu,	 že	 pri	
niektorých	 žiadostiach	 bolo	 zastavené	 konanie	 a	posudkový	 lekár	 nevydal	
lekárske	posudky.)	

53	 72

Počet	lekárskych	kontrol	 4	 0
Počet	podaných	žiadostí	o	uzatvorenie	zmluvy 33	 34
Počet	pridelených	lôžok	v	Zariadení	pre	seniorov 31	 28
	
2.3.7	Zariadenie	opatrovateľskej	služby,	Jánskeho	ul.	7,	Nitra	
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Právna	úprava:	
Zákon	 č.	 448/2008	 Z.	 z.	 o	sociálnych	 službách	 a	o	zmene	 a	doplnení	 zákona	 č.	 455/1991	 Zb.	
o	živnostenskom	podnikaní	v	znení	neskorších	predpisov	
	
VZN	Mesta	Nitry	 č.	6/2012	o	poskytovaní	sociálnych	služieb,	o	spôsobe	a	výške	úhrad	za	sociálne	
služby	v	znení	Dodatku	č.	1		
	
V	zariadení	 opatrovateľskej	 služby	 sa	 poskytuje	 sociálna	 služba	 na	 určitý	 čas	 plnoletej	 fyzickej	
osobe,	ktorá	 je	odkázaná	na	pomoc	 inej	 fyzickej	osoby,	ak	 jej	nemožno	poskytnúť	opatrovateľskú	
službu.		
	
Tabuľka	32	

Rok	 2011	 2012 2013
Počet	 žiadostí	 o	posúdenie	 odkázanosti	 na	 sociálnu	 službu	 v zariadení	
opatrovateľskej	služby	

152	 103 99

Z	toho:	
zastavenie	konania	z dôvodu	úmrtia 20	 11 11
zastavenie	konania	z dôvodu	vzatia	žiadosti	späť 11	 1 3
žiadosti	 o	zabezpečenie	 sociálnej	 služby	 v zariadení	 opatrovateľskej	
služby	Spoločnosť	Božieho	Slova	

1	 5 7

Počet	vydaných	lekárskych	posudkov	 149	 97 99
Počet	lekárskych	kontrol	 24	 21 5
Počet	podaných	žiadostí	o uzatvorenie	zmluvy 149	 93 73
Počet	pridelených	lôžok	v	Zariadení	opatrovateľskej	služby 96	 72 51

	
	
	
	
2.3.8	 Priestupkové	 konanie	 v	zmysle	 zákona	 o	ochrane	 pred	 zneužívaním	
alkoholických	nápojov	

	
Správne	konanie	vo	veci	porušenia	§	2	ods.	2	zákona	č.	219/1996	Z.	z.	o	ochrane	pred	zneužívaním	
alkoholických	nápojov	a	o	zriaďovaní	a	prevádzke	protialkoholických	záchytných	izieb:		
	
	
Tabuľka	33	

Rok	 2011 2012 2013	
vedených	prípadov	celkom 99 43 17	
maloletých	detí	 29 11 3	
mladistvých	 70 32 14	

	
Sociálno‐právna	ochrana	detí	a	sociálna	kuratela	detí	a	mládeže	
	
Tabuľka	34	

K	31.12.	 2011 2012	 2013	
Počet	maloletých	detí	s	trvalým	pobytom	v meste	Nitra,	
umiestnených	v	detských	domovoch	

45 39	 45	

Počet	 detí	 umiestnených	 v	detských	 domovoch	 na	
výchovné	opatrenie	

5 8	 1	

	
Mesto	 Nitra	 prispievalo	 v	roku	 2012	 finančným	 príspevkom	 na	 budúce	 osamostatnenie	 sa	 3	
deťom	 umiestneným	 v	detských	 domovoch,	 z	toho	 jednému	 dieťaťu	 sa	 ukončilo	 poskytovanie	
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ústavnej	 starostlivosti	 ku	 dňu	 29.06.2012	 a	finančný	 príspevok	 bol	 poskytnutý	 poslednýkrát	
v	mesiac	máj	2012	nakoľko	v	tomto	mesiaci	dosiahol	vek	plnoletosti.	
	Mesto	 Nitra	 prispievalo	 v	roku	 2013	 finančným	 príspevkom	 na	 budúce	 osamostatnenie	 sa	
(„tvorba	úspor“)	2	deťom	umiestneným	v	detských	domovoch,	ktoré	spĺňali	podmienky	v	zmysle	§		
65	ods.	1	zákona	č.	305/2005	o	sociálnej	ochrane	detí	a	sociálnej	kuratele.	
	
	
Sociálna	kuratela	dospelých	
	Mesto	Nitra	je	opatrovníkom	jednému	občanovi,	ktorý	je	umiestnený	v	Zariadení	sociálnych	služieb	
„Nitrava“,	Železničiarska	52,	Nitra,	kde	má	zabezpečenú	24	–	hodinovú	starostlivosť.	
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3.	Výsledky	činnosti	odboru	nad	rámec	zákonných	povinností	
	
Projekt	HELPS	
	
“Bývanie	a	domáca	starostlivosť	o	starších	ľudí	a	zraniteľné	skupiny	občanov	a	stratégie	
miestnych	partnerstiev	v	mestách	strednej	Európy“	
Cieľom	projektu	HELPS	 je	rozvíjať	a	propagovať	stratégie	a	skúsenosti,	ktoré	vedú	k	zlepšovaniu	
kvality	života	ohrozených	skupín	obyvateľstva.	Hlavný	dôraz	kladie	na	starších	občanov	a	osoby	so	
zdravotným	postihnutím	v	prostredí	stredoeurópskych	miest.	

Projekt	 vychádza	 z	dvoch	 predpokladov.	 Prvým	 je,	 že	 že	 deinštitucionalizácia	 staroby	
a	zotrvávanie	starých	ľudí	v	ich	pôvodnom	prostredí	sú	pre	spoločnosť	výhodnejšie	ako	ich	
smerovanie	do	 formálnej	starostlivosti.	 	Druhým	 je	poznatok,	že	v	našej	populácii	 je	zotrvanie	
v	starobe	 v	pôvodnom	 prostredí	 	 vysoko	 preferovanou	 hodnotou	 i	na	 individuálnej	 úrovni.	
Testované	zariadenia	sú	určené	najmä	osobám,	ktoré	sa	vzhľadom	na	ich	vek,	zdravotný	stav	alebo	
sociálnu	 situáciu	 môžu	 ocitnúť	 v	stave	 akútnej	 potreby	 so	 strany	 iných	 osôb.	 V	 projekte	 sú	
sledované	 dva	 typy	 takýchto	 zariadení:	 domáce	 tiesňové	 volanie	 a	 mobilné	 tiesňové	
volanie.Zariadenie	 domáceho	 tiesňového	 volania	 je	 klientom	 poskytnuté	 vo	 forme	 silikónového	
náramku,	na	 ktorom	 sa	nachádza	 červené	 tlačidlo,	 ktoré	 v	prípade	potreby	daný	 človek	 stlačí	a	
spúšťa	tak	alarm	na	dispečingu.	Dispečing	sa	následne	snaží	nadviazať	s	klientom	spojenie.	Hovor	
prebieha	z	akéhokoľvek	miesta	v	byte,	a	to	vďaka	citlivosti	technológie	na	zvuk.	

‐ trvanie	projektu:	október	2011	–	september	2014	(36	mesiacov/3	roky)	
‐ 	celkový	rozpočet	projektu:	2	670	229	EUR	(ERDF:	80%	‐	2	133	975,	35	EUR)	

Oficiálna	stránka	projektu	HELPS:	www.helps‐project.eu	
Stránka	AV	ČR	venovaná	projektu:	seb.soc.cas.cz/projekty/helps.htm	
		
 

4.	Terénna	sociálna	práca	v	lokalite	Orechov	Dvor	a	Dražovce		
	

Mesto	 Nitra	 začalo	 dňa	 01.03.2012	 v	spolupráci	 s	Fondom	 sociálneho	 rozvoja	 realizáciu	
Národného	projektu	 „Terénna	 sociálna	práca	 v	obciach“,	ktorý	 	je	pokračovaním	podpory	
výkonu	 terénnej	 sociálnej	 práce	 v	obciach	 prostredníctvom	 Operačného	 programu	
„Zamestnanosť	 a	sociálna	 inklúzia“	 novým,	 efektívnejším	 spôsobom	 so	 zámerom	 ušetriť	
verejné	 prostriedky	 a	 skvalitnenia	 poskytovania	 služieb.	 Mesto	 Nitra	 zameralo	 svoju	
pozornosť	 na	 implementáciu	 projektu	 v	lokalitách	 Orechov	 Dvor	 a	Drážovce,	 ktoré	 sú	
štruktúrou	 obyvateľstva	 špecifické	 vysokou	 koncentráciou	 sociálne	 vylúčených	 a	inak	
ohrozených	klientov.		

Terénnu	sociálnu	prácu	v	lokalitách	Orechov	Dvor	a	Drážovce	vykonáva	1	terénny	sociálny	
pracovník	a	2	asistenti	terénneho	sociálneho	pracovníka	 	priamo	v	prirodzenom	rodinnom	
(v	byte,	v	komunite)	a	otvorenom	prostredí	klienta.		
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Práca	sociálnych	pracovníkov	je	zameraná	najmä	na:	

 nachádzanie	 	riešení	pre	jednotlivcov	a	rodiny	odkázané	na	pomoc	v	sociálnej	oblasti,	pre	
osoby	so	zdravotným	postihnutím,	nevládnych	starších	ľudí	a	ich	opatrovateľov	v	rodine,		

 poskytovanie	 základných	 informácií	 (sociálne	 poradenstvo)	 v	 krízových	 situáciách	
a	zabezpečovanie	potrebných	sociálnych	služieb,	

 poskytovanie	individuálnych	a	skupinových	konzultácií,	
 v	prípade	potreby	sprevádzanie	klienta	do	jednotlivých	inštitúcií,	
 spolupráca	 a	 sprostredkovávanie	 informácií	 medzi	 klientmi	 a	 inštitúciami	 v	 lokalite	

(Mestský	úrad,	ZŠ,	ŠZŠ,	Úrad	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny,	zdravotné	zariadenia	a	ďalšie	
štátne,	verejné,	súkromné	a	mimovládne	inštitúcie),	

 mapovanie	lokality	–	zbieranie	demografických	údajov,		
 pomoc	klientom	pri	vyplňovaní	tlačív,	
 sprevádzanie	klienta	do	jednotlivých	inštitúcií,		
 a	iné	aktivity	zamerané	na	sociálnu	inklúziu	znevýhodnených	skupín	obyvateľstva.	

	

Január	2013	

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

Marec	2013	

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

Apríl	2013	

Jarné	upratovanie:	Dňa	15.	A	16.4.2013	sa	uskutočnila	brigada	zameraná	na	čistenie	a	upratovanie	
okolia	bytoviek	na	Orechovom	dvore	

Deň	 Rómov:	 Dňa	 10.4.2013	 sa	 na	 Orechovom	 dvore	 uskutočnil	 kultúrno‐zábavný	 program	 pri	
príležitosti	 Dňa	 Rómov.	 Program	 začal	 v	Komunitnom	 centre	 bábkovým	 divadlom	 „O	 vlkovi	
a	kozliatkach“	v	podaní	divadelného	súboru	Svetielko	z	Materského	centra	Klokanček.	

Máj	2013	

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

Jún	2013	

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

Júl	2013		

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

Október	2013:	

Jesenné	 upratovanie:	Na	Orechovom	 dvore	 sa	 zorganizovala	 brigáda	 zameraná	 na	 upratovanie	
okolia	a	 likvidáciu	divokých	 skládok	odpadu.	V	 spolupráci	 s	nitrianskymi	komunálnymi	 službami	
bol	poskytnutý	kontajner	na	ukladanie	odpadu.	Do	upratovania	sa	zapojili	najmä	mládež	a	deti	z	
Orechovho	dvora	v	počte	asi	20	osôb.	

		Posvätenie	 kríža:	 Z	iniciatívy	 rehoľnej	 sestry	 saleziánky	 Evy	 Pullmannovej,	 ktorá	 pôsobí	 na	
Orechovom	 dvore	 ako	 asistentka	 učiteľky	 v	nultom	 ročníku	 sa	 9.10.2013	 uskutočnilo	 posvätenie	
obnoveného	kríža.	

Otvorenie	nového	 školského	 roka:	Nový	 školský	 rok	2013/2014	 sa	dňa	2.9.	 začal	na	Orechovom	
dvore	 slávnostným	 otvorením	 novej	 triedy,	 ktorú	 Mesto	 Nitra	 vybudovalo	 pre	 žiakov	 nultého	
ročníka	alokovanej	triedy	ZŠ	Novozámocká.	

November	2013:		

Aktivita	 zameraná	 na	 odstraňovanie	 záškoláctva:	 Koordinátorka	 činností	 pre	 rómske	 komunity	
Mgr.	 Sládečková	 v	 spolupráci	 s	 terénnymi	 sociálnymi	 pracovníkmi	mesta	 Nitry	 v	 Komunitnom	
centre	 v	 lokalite	 Orechov	 dvor	 individuálne	 stretnutia	 s	 rodičmi	 detí	 zamerané	 na	 konkrétne	
prípady	 záškoláctva	 detí	 z	 marginalizovanej	 rómskej	 komunity	 (MRK)	 Orechov	 dvor.	 Na	
dosiahnutie	efektívneho	riešenia		 terénni	sociálni	pracovníci	prizvali	pracovníčky	sociálnoprávnej	
ochrany	detí	a	sociálnej	kurately	Úradu	práce,	sociálnych	vecí	a	rodiny	Nitra,		

zástupcov	základných	škôl‐	Novozámocká,	Krčméryho	a	špeciálnych	ZŠ	na	Mudroňovej	ulici	a	na	
Červeňovej	ulici.	Stretnutí	sa	taktiež	zúčastnili	referenti‐	špecialisti	pre	sociálne	vylúčené	skupiny	
OO	 PZ	 Nitra	 a	 zástupcovia	 Mestskej	 polície.	 Na	 úrovni	 jednotlivých	 inštitúcií	 boli	 stretnutia	
zamerané	 na	 posilnenie	 spolupráce,	 sieťovanie	 medzi	 jednotlivými	 inštitúciami,	 efektívnejšiu	
koordináciu	činností	a	určenia	jednotlivých	postupových	krokov	na	odstránenie	hlavných	dôvodov	
uvedeného	sociálno‐patologického	javu.	

December	2013		

	Vianočný	 program	 detí	 :	 Rehoľné	 sestričky	 Katka,	 Vierka,	 Majka	 a	 Evka,	 ktoré	 pôsobia	 na	
Orechovom	 dvore	 pripravili	 spolu	 s	 deťmi	 prekrásne	 vianočné	 vystúpenie	 pre	 hostí	 a	 svojich	
rodičov.	Touto	peknou	aktivitou	prispeli	k	šíreniu	vianočného	posolstva	o	láske,	pokoji	a	šťastí..	

	Stretnutie	 s	Mikulášom	 :	 V	 spolupráci	 s	 rehoľnými	 sestričkami	 usporiadali	 terénni	 sociálni	
pracovníci	dňa	4.12.	 stretnutie	 so	 sv.	Mikulášom	 v	Komunitnom	 centre	na	Orechovom	dvore.	Na	
Mikuláša	a	jeho	darčeky	sa	tešili	deti	už	od	začiatku	týždňa.	Počas	stretnutia	si	spolu	s	Mikulášom	
zaspievali	po	 slovensky	 i	po	rómsky.	Za	 svoju	usilovnosť	boli	odmenené	najmä	 školopovinné	deti,	
ktoré	 sa	 snažia	pravidelne	 chodiť	do	 školy	a	prichádzajú	pravidelne	aj	do	Komunitného	 centra.	
Spolu	 s	Mikulášom	 prežili	 deti	 pekné	 popoludnie	 a	 aj	 vďaka	 štedrým	 balíčkom	 so	 sladkosťami,	
ktoré	venovalo	deťom	vedenie	Mesta	Nitry	odchádzali	natešení	a	povzbudení.		
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5.	Zdravé	Mesto	

	

Aktivity	 	Mesta	Nitry	 ‐	 	 Zdravé	mesto	 je	 určené	 pre	 všetkých	 	 občanov	mesta	Nitry,	 napomáha	
a	vedie	 ľudí	 k	zdravému	 životnému	 štýlu.	 Pravidelne	 	 trikrát	 do	 roka	Mesto	 Nitra	 usporadúva	
Primátorskú	 kvapku	 krvi.	 V	 rámci	 aktivít	 zdravého	mesta	majú	 občania	možnosť	 zúčastniť	 sa	
bezplatných	 	meraní	osteoporózy,	CO2	vo	výdychu,	 spirometrie,	glukózy,	 tlaku,	 cholesterol,	ktoré	
mesta	 organizuje	 v	 spolupráci	 	 s	 zdravotnými	 zariadeniami.	 Svojimi	 aktivitami	 vedie	 občanov	
k	uvedomeniu	si	aká	je	nutná	prevencia.		

		Svojimi	 aktivitami	 sa	 projekt	 Zdravé	 mesto	 	 zapája	 do	 Svetových	 dní	 zdravia	 vyhlásených	
Svetovou	 organizáciou	 zdravia	 WHO	 ako	 sú	 napr.	 Deň	 bez	 tabaku,	 Deň	 autizmu,	 Deň	
zodpovednosti,	Deň	srdca,	Deň	seniorov,	Deň	boja	proti	HIV	a	AIDS	a	mnohé	ďalšie.	

V	máji	2013	v	spolupráci	so	študentmi	medicíny		Univerzity	Pavla	Jozefa	Šafárika	z	Košíc	sa	projekt	
Zdravé	mesto	zapojilo	do	kampane	Spolu	za	zdravý	a	krásny	úsmev.	

Deň	zdravia	2013	sa	konal	v	spolupráci	so	spoločnosťou	Gedeon	Richter,	ktorá	venovala	Nitrianskej	
fakultnej	nemocnici	základnú	sumu	3‐tisíc	eur.	

		

Míľa	pre	mamu	

v	mesiaci	máj	sa	zrealizovalo	podujatie,	ktorého	cieľom	je	vzdať	úctu	všetkým	matkám.	Podujatie	
sa	organizuje	vždy	dňu	Matiek.	Míľa	pre	mamu	sa	konala	na	Sihoti,	v	Parku.	Počet	registovaných	
účastníkov	 napriek	 nepriaznivému	 a	 daždivému	 počasiu	 bolo	 viac	 jako	 800	 ľudí.	 Akcia	 bola	
sprevádzaná	kultúrnym	programom,	na	ktorom	vystúpili	žiaci	ZUŠiek	v	Nitre.	Do	míle	pre	mamu	sa	
zapojilo	 15	 dobrovoľníkov	 registrovaných	 v	databáze	 NCD.	 NCD	 počas	 akcie	 robilo	 nábor	
dobrovoľníkov	a	rozdávalo	propagačné	materiály	o	dobrovoľníctve	a	organizácii.	

Čistenie	verejného	priestranstva,		Boriny	

NCD	 spolu	 so	 svojimi	 dobrovoľníkmi	 pripravili	 a	zorganizovali	 na	 sídlisku	 Klokočina	 2.	 ročník	
čistenie	 verejného	 priestoru,	 známeho	 pod	 názvom	 Borina.	 V	priebehu	 júnového	 sobotňajšieho	
dopoludnia	naplnili	odpadom	 rôzneho	 charakteru	 	2	kontajnery	 .	Do	 čistenia	 sa	 zapojilo	 cca	40	
ľudí,	vo	veku	od	15	rokov	do	70.		

Verejné	zbierky	

Verejná	zbierka	Ďakujem,	že	si	mama	

NCD	 aktívne	 participovalo	 na	 zbierke	 celoslovenskej	 zbierke	 Ďakujem,	 že	 si	 mama,	 ktorá	
prebiehala	 v	uliciach	 Nitry.	 (finančnú	 zbierku	 na	 podporu	 materského	 centra	 Klokanček)	 Pre	
zbierku	zaangažovalo	25	dobrovoľníkov.	Výťažok	pôjde	na	dovybavenie	Materského	centra	v	Nitre.		

Verejná	zbierka	Nezábudka	–	Liga	za	duševné	zdravie	–	zapojených	45	dobrovoľníkov	v	ulicích	
mesta.	
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Dni	Dobrovoľníctva	2013		

Nitrianske	 centrum	 dobrovoľníctva	 v	spolupráci	 s	Mestom	 Nitra	 a	národným	 dobrovoľníckym	
centrom	 	 C.A.R.D.O	 zorganizovalo	 3.	 ročník	 Dní	 dobrovoľníctva.	 Hlavnou	 myšlienkou	 tohto	
podujatia	 je	zaviesť	systematický	spôsob	propagácie	dobrovoľníctva	a	dobrovoľníckych	aktivít	na	
celom	Slovensku	a	umožniť	tak	ľuďom	získať	pozitívnu	skúsenosť	s	dobrovoľníctvom.	

Od	 roku	 2009	 do	 2012	 sa	 v	rámci	 Slovenska	 do	 Dní	 Dobrovoľníctva	 zapojilo	 vyše	
15tis.dobrovoľníkov,	ktorí	odpracovali	68	809	hodín.	V	piatok	a	sobotu		20.	a	21.septembra	2013,	
	sa	po	celom	Slovensku	a	aj	v	Nitre		mohli	jednotlivci	z	radov	verejnosti,	firiem	či	štátnych	inštitúcií	
zapojiť	do	rôznych	dobrovoľníckych	aktivít,	a	pomôcť	 tak	svojimi	vlastnými	silami	 tam,	kde	 je	 to	
potrebné.	

	


