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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. 
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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. 

 

1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  

 
Právna úprava:  
VZN 3/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
 
Výška dávky: do 150 € v závislosti od druhu komodity 
 
Tabuľka 1 
 
                                            a) 

Počet 
žiadateľov 

Počet žiadostí 

Rok 2011 2012 2013 2014 

rodiny 
s deťmi    

78 70 99 83 

jednotlivci 103 146 131 120 
                                          b)                                                 

Počet 
žiadateľov 

Počet priznaných dávok 

Rok 2011 2012 2013 2014 

rodiny 
s deťmi    

77 70 99 83 

jednotlivci 101 145 128 118 

                                         c) 

  Počet 
žiadateľov 

Vyplatené dávky 
suma v € 

Rok 2011 2012 2013 2014 

rodiny 
s deťmi    

5842 6190 6740 5662 

jednotlivci 5844 9819 5512 3930 
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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 (1-9) 
Výška príspevku:  85 € 
 
  Tabuľka 2 

Počet novorodencov Vyplatené príspevky (suma v €) 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

709 762 737 781 59 936 64 855 62 645 65680 
 

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 (1-9) 
 
Výška príspevku: 85 € (resp. znížená výška 75 €) 
 
Tabuľka 3 

Počet dôchodcov Vyplatené príspevky (suma v €) 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

124 133 185 526 10 540 11 380 15 810 43945 
 

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 
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 2013/2014 

Počet detí, ktoré zanedbávali 
povinnú školskú dochádzku  

 
88 84 99 115 

z toho počet detí, ktoré vynechali povinnú školskú dochádzku:  
1 – 3 mesiace 39 25 30 46 
4 – 6 mesiacov 26 25 13 19 
7 – 9 mesiacov 17 19  7 8 
10 mesiacov (celoročne) 6 15 49 42 
V školskom roku 2013/2014 priemerný počet neospravedlnených hodín vzrástol oproti 
predchádzajúcemu školskému roku. 



 6 

 

1.5 Výkon osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi z dôvodu neplatenia nájomného 

Právna úprava: 
Výkon osobitného príjemcu upravuje § 23  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
V súlade s § 23 zákona č. 417/2013 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 
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 2014 
Počet osôb, u ktorých bol výkon 
osobitného príjemcu určený  

5 9 8 51 

Počet osôb, u ktorých bol výkon 
osobitného príjemcu uvoľnený  

4 12 15 19 

Počet osôb, u ktorých je osobitný 
príjemca uplatňovaný 

33 43 43 46 

 

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 
 
2014 

 
Počet pohrebov bezprístrešných 
občanov 

 
6 

 
13 

 
8 

 
8 

Náklady na pohreby celkom 923€ 2 451,64 € 1 385,29 € 1612,12 € 
 

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 2014 
Počet nových žiadateľov 
o zriadenie čipovej karty na výdaj  
potravín  

 
48 11 4 

 
2 

Počet občanov, ktorí mali aktívnu 
čipovú kartu 

 
53 

 
43 

 
25 

 
18 
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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. 
 
 
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 

Skutočne čerpaný 
objem finančných 

prostriedkov na soc. 
služby v EUR rok 

2014 

Diecézna 
charita Nitra 

opatrovateľská 
služba  

 
77 727 

 
76 057 

 
76  461 

81 700 

Diecézna 
charita Nitra 

nízko prahové 
denné centrum 

 
57 896 

 
31 460 

 
32 000 

33 200 

Evanjelická 
zborová 
diakonia 
cirkevného 
zboru EC 
augsburského 
vyznania Nitra 

opatrovateľská 
služba  

 
 

1 186 
9  446 18 969 

28 594 

Centrum 
Slniečko Nitra 

nízko prahové 
denné centrum 
pre deti a rodiny 

 
14 840 

-  
35 300 

20 100 

 
 

1.9 Transfery pre mimovládne neziskové organizácie 

 
Právna úprava: 
Smernica primátora mesta Nitry č. 2/2014 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb 
mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na rok 2014 
 
Tabuľka 9 

Mimovládna 
nezisková 

organizácia 

2011 2012 2013 2014 
Transfer 
skutočne 

čerpaný vo 
výške  

(suma v €) 

Transfer 
skutočne 

čerpaný vo 
výške  

(suma v €) 

 
Schválený 
transfer 
vo výške  

(suma v €) 

 
Schválený 
transfer 
vo výške 

(suma v €) 

Socia Nitra, n. o.  

 

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

 

5 720 

Effeta – stredisko 
sv.Františka 
Saleského 

- 
- - 

680 

Úsmev ako dar 
- - - 680 
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Tabuľka 10 
 
P.č. Názov MNO 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 
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 2014 
Transfer 
skutočne 

čerpaný vo 
výške  

(suma v €) 

Transfer 
skutočne 

čerpaný vo 
výške  

(suma v €) 

Schválený 
transfer 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 

 
 

11 000 
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Transfery na energie  pre MNO na rok 2014 podľa  Smernica primátora mesta Nitry č. 

2/2014 o riešení nájomných vzťahov a úhrade energií a služieb mimovládnych organizácií 

pôsobiacich v sociálnej oblasti na rok 2014 

Tabuľka 12 

P.Č. NÁZOV ORGANIZÁCIE 
NÁVRH FIN.PRÍSPEVKU 

na rok 2014 

1. 

Budúcnosť, n. o. 2 280 € 

+ navýšenie o 1 500 €  

na úhradu nedoplatku za 

rok 2013 

2. RŠO ŤPZ 660 € 

3. YMCA  2 570 € 

4. Slovenský skauting 1 740 € 

5. Nitrianska nadácia Dieťa 

350 € 

+ navýšenie o 340 €  

na úhradu nedoplatku za 

rok 

6. Slovenský zväz TP č. 13 560 € 

SPOLU  10 000 € 

 

Tabuľka 13 

P.Č. NÁZOV ORGANIZÁCIE 
NÁVRH FIN.PRÍSPEVKU 

na rok 2014 

1. 

Effeta - Stredisko sv. Františka 

Saleského 680 € 

2. Úsmev ako dar  680 € 

3. SOCIA, n. o. 3 590 € 

SPOLU  4 950 € 
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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  
VZN Mesta Nitry č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb. 
 

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 14 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na 
opatrovateľskú službu 

142 126 115 180 

Z toho:  
zastavenie konania z dôvodu úmrtia 3 5        1 6 
zastavenie konania z dôvodu vzatia 
žiadosti späť 

19 4 4 7 

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) 

120 121 113 171 

Počet žiadateľov, ktorým Mesto Nitra zabezpečilo opatrovateľskú službu 
prostredníctvom: 

 

Správa zariadení sociálnych služieb Nitra 110 110 62 46 
Diecézna charita 7 8 9 13 
Evanjelická zborová diakonia 3 8 12 10 

 
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 15 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu 
v dennom stacionári 

16 7 8 9 

denný stacionár pre seniorov 4 3 3 5 
denný stacionár pre osoby s ŤZP 8 3 4 3 
denný stacionár pre osoby 
s autizmom  

4 1 1 1 

Počet vydaných lekárskych posudkov 16 7 8 9 
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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 16 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí na poskytnutie 
odľahčovacej služby 

8 4 4 5 

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

7 2 2 1 

žiadosť o zabezpečenie sociálnej 
služby prostredníctvom zariadenia 
opatrovateľskej služby 

1 2 2 4 

 

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 17 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet nových žiadateľov  11 14 7 9 
Počet klientov prostredníctvom:     
Správa zariadení soc.služieb Nitra do 31.03.2014 25 28 27 24 
Asociácia samaritánov SR od 01.04.2014 - - - 33 

 
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 18 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet nových žiadostí 
o zmluvnú prepravnú službu 

18 10 8 358 

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 10258 

Počet najazdených kilometrov 
nezmluvnej prepravnej služby   

8 198 9 110 10 730 - 

Počet realizovaných jázd 
v rámci zmluvnej prepravnej 
služby 

- - - 2587 

Počet odvezených klientov 
v rámci zmluvnej prepravnej 
služby 

- - - 1442 
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Požičiavanie pomôcok 2013-2014 
 
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 
 
   Tabuľka 19 

Rok 2013 2014 
Počet nových žiadateľov  14 3 

 
 
 

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. 
 
Tabuľka 20 

 
 
Obce, ktoré požiadali mesto Nitra o zabezpečenie sociálnej služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej 
služby v jedálni 

254 282 304 498 

Počet osôb využívajúcich sociálnu službu v 
jedálni 

540 688 842 1049 

Z toho  
formou donášky 328 370 445 499 
v jedálni 212 318 397 550 

Príspevok mesta na stravovanie bol vo 
výške 

39 576€ 37 070€ 33 971 € 94 613€  
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1.11 Dotácie  

SOCIÁLNA OBLASŤ  v roku2014 
Tabuľka 21 

P. č. Žiadateľ Názov projektu  
Pridelená 
dotácia  

 Budúcnosť n.o., Nitra Cesta k sebe 2014 1 896 € 

1. Centrum Skalka, o.z. Nitra Montess-Fit aj pre nás! 1 147 € 

2. 
EFFETA Stredisko F. Saleského, 
Nitra 

Sociálna inklúzia osôb so sluchovým 
postihnutím 1 165 € 

 Intercultura Slovakia o.z., Nitra Rozvoj dobrovoľníctva 1 080 € 

 
Jednota dôchodcov, mestská 
a krajská organizácia, Nitra Nitriansky deň úcty k starším 735 € 

 Komunitné centrum, Nitra Poď do toho!!! 1 596 € 

 Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra Tréning pamäti pre seniorov 364 € 

 
Materské centrum Klokanček, 
Nitra Poďte sa hrať a zbližovať 1 268 € 

3. 
Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého 

Program popoludňajšieho vzdelávania 
školopovinných detí a mládeže na 

Orechovom dvore 7 300 € 

4. Občianske združenie EDUCO, Nitra Tvorivé dielne pre rodičov a deti 651 € 

 OZ Centrum pre rodinu Šťastná rodina nie je samozrejmosť 1 360 € 

5. 

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

Sociálna práca s rodinami mesta Nitra 
ohrozenými sociálnopatologickými 

javmi 1 980 € 

6. 
ŠK Nitra Dolné Krškany – futbalový 
klub, Nitra FUTBAL – aj pre rómske deti 630 € 

7. 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska, Nitra Dôstojná staroba 762 € 

 ZŠ a MŠ Novozámocká, Nitra „Ukáž čo vieš“ 280 € 

Celkom 22 214 € 
 
OCHRANA A PODPORA ZDRAVIA, POMOC ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM OBČANOM                       
v roku 2014 
Tabuľka 22 

P. č. Žiadateľ Názov projektu  
Pridelená 

dotácia 

1. 
Klub rodičov autistických detí v 
Nite Zdravo využitý voľný čas autistov 318 € 

2. Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra 
Muzikoterapiou na pomoc zdravotne 

postihnutým 711 € 

3. Nitrianska galéria, Nitra Tvoriť môže každý 2014 -  šiesty ročník 726 € 

4. 
Republik. špecifická organizácia 
SZTP, Nitra 

Rekondično-rehabilitačná a sociálna 
rehabilitácia ŤTP a vozičkárov pre 

nitrianskych členov  organizácie  a ich 
sprievodcov 831 € 

5. 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých, ZO č. 13, Nitra Rekondično – integračný pobyt 1 200 € 

Celkom  
3 786 € 
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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 23 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Počet nových žiadostí 59 30 28 25 

Počet žiadostí o predĺženie ubytovania 9 25 25 21 

 
Tabuľka 24 

Celkom 
ubytovaných 

k  

 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
 

31.12.2014 

Počet 
klientov 

 
90 

 
49 

 
53 

 
53 

z toho:  
muži  49 24 25 25 
ženy 41 25 28 28 

 
V nocľahárni v roku 2014 prespalo celkom 78 ľudí, z toho 46 mužov a 32 žien. 
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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 25 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Počet nových žiadostí 21 16 14 10 

Počet žiadostí 
o predĺženie ubytovania 

 
8 

             
10 

                
9 

 
0 

 
Tabuľka 26 
 

Celkom 
ubytovaných 

k  

 
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

 
31.12.2014 

Počet 
klientov 

 
66 

 
60 

 
60 

 
57 

z toho:  
muži  1 1 2 1 
ženy 24 21 20 20 
deti 41 38 38 36 

 
 

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 
 
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 27 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet nových žiadostí o pridelenie bytu 13 27 18 11 
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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 (1-5) 
 
Kapacita: 56 obytných miestností 
 
Tabuľka 28 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí o pridelenie ubytovania  11 5 11 16 
Počet žiadostí o predĺženie ubytovania 42 40 42 40 

 
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. 

Celkom bolo v roku 2014 ubytovaných 171 osôb, z toho: 
 94 dospelých, z toho - 53 žien a  41 mužov,  
 77 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. 1-11 
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 29 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet nových žiadostí o pridelenie bytu 44 43 42 37 
Počet žiadostí o predĺženie nájomnej 
zmluvy 

90 77 75 50 

Počet pridelených bytov  8 9 9 11 
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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 1-11) 
Smernica mesta Nitry č. 6/2011 o  postupe  prideľovania bytov  v Bytovom dome Senior v znení 
Dodatku č.1 a 2 
 
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 30 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí  59 22 10 12 
Z toho:  

počet schválených žiadostí 51 9 10 4 
počet neschválených žiadostí 
z dôvodu nesplnenia podmienok 

8 8 0 3 

 
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 1-11) 
Smernica mesta Nitry č. 5/2011 o  postupe  prideľovania  bytov v Dome s opatrovateľskou službou 
v znení Dodatku č.1a 2 
 
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) 

     - 1 izbové b. j. 
 
DOS 4 Misionárska 1-13  - 7 bytových domov  

    - 2 nadzemné podlažia 
    - 28 b. j.  

     - 1 izbové b. j. 
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Tabuľka 31 
 
Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí  39 53 39 25 
Z toho:  

počet schválených žiadostí 25 30 27 15 
počet neschválených žiadostí 
z dôvodu nesplnenia podmienok 

4 17 11 3 

 
 
 

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. 4/2014 o sociálnych službách 
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 32 
 

Rok 2012 2013 2014 
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu v zariadení pre 
seniorov 

60 78 103 

Z toho:  
zastavenie konania z dôvodu 
úmrtia 

3 4 2 

zastavenie konania z dôvodu 
vzatia žiadosti späť 

9 4 3 

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 72 103 

Počet lekárskych kontrol 4 0 0 
Počet podaných žiadostí o uzatvorenie 
zmluvy 

33 34 40 

Počet pridelených lôžok v Zariadení pre 
seniorov 

31 28 28 
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2.3.7 Zariadenie opatrovateľskej služby  
Jánskeho ul. 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. 4/2014 o sociálnych službách 
 
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 33 
 
Rok 2011 2012 2013 2014 
Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu v zariadení 
opatrovateľskej služby 

152 103 99 167 

Z toho:  
zastavenie konania z dôvodu úmrtia 20 11 11 15 
zastavenie konania z dôvodu vzatia 
žiadosti späť 

11 1 3 2 

žiadosti o zabezpečenie sociálnej 
služby v zariadení opatrovateľskej 
služby Spoločnosť Božieho Slova 

1 5 7 1 

Počet vydaných lekárskych posudkov 149 97 99 148 
Počet lekárskych kontrol 24 21 5 2 
Počet podaných žiadostí o uzatvorenie 
zmluvy 

149 93 73 78 

Počet pridelených lôžok v Zariadení 
opatrovateľskej služby 

96 72 51 52 

 

 
 
 
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 34 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 
vedených prípadov celkom 99 43 17 17 
maloletých detí 29 11 3 7 
mladistvých 70 32 14 10 
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Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela detí a mládeže 
 
Tabuľka 35 
 

K 31.12. 2011 2012 2013 2014 
Počet maloletých detí s trvalým pobytom v meste Nitra, 
umiestnených v detských domovoch 

45 39 45 55 

Počet detí umiestnených v detských domovoch na 
výchovné opatrenie 

5 8 1 2 

 
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 

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. 

Mesto Nitra prispievalo v roku 2014 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.helps-project.eu/
http://seb.soc.cas.cz/projekty/helps.htm


 22 

 

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 Dražovce, 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.  

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. 

 

Podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením 

              V roku 2014 terénni sociálni pracovníci vykonali spolu 2286 intervencií s 201 klientami, 

z toho je 5 zdravotne postihnutých. Sociálne intervencie – individuálne i skupinové boli zamerané 

najmä na tieto oblasti : 

              Zamestnanosť  

 poradenstvo a sprevádzanie klientky pri absolvovaní pracovného pohovoru  
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 asistencia pri výberovom konaní na pozíciu asistentka učiteľky v materskej škôlke v lokalite 

Orechov Dvor za spoluúčasti zamestnanca z Úradu vlády splnomocnenca pre rómske 

komunity 

 podpora klientky pri zamestnaní sa na pracovnú zmluvu v priemyselnom parku v Nitre 

 

 

Bývanie 

 príchod neevidovaných osôb do bytov v lokalite Orechov Dvor, nelegálne obývanie bytov, 

monitoring situácie, intervencie v záujme prihlásených obyvateľov 

 v spolupráci s Mestskými službami zabezpečenie palivového dreva na kúrenie počas 

zimného obdobia 

 spoločné upratovanie v lokalite Orechov Dvor, aktivizácia obyvateľov k udržiavaniu čistoty 

vo svojom okolí 

 riešenie výskytu ploštíc v bytovom dome v lokalite Orechov Dvor, spolupráca s deratizérom, 

inštruktáž a poradenstvo osobám v zasiahnutých bytoch 

 konzultácia a spolupráca so Službytom Nitra pri riešení užívania bytu nižšieho štandardu  

klientov z lokality Orechov Dvor dlhodobo odcestovaných v zahraničí. Následná účasť 

terénneho sociálneho pracovníka na poradnej komisii pri prideľovaní bytov v lokalite 

Orechov dvor podľa zásluhovosti 

 asistencia pri obnove či predĺžení nájomných zmlúv v lokalite Orechov dvor 

 vyúčtovanie ročnej spotreby vody – stav nedoplatkov, vysvetľovanie jednotlivých položiek, 

komunikácia so Službytom Nitra, ktorý je prevádzkovateľ týchto bytov 

 

Zdravie 

 v spolupráci s riaditeľmi základných a špeciálnych škôl pri riešení zvýšeného výskytu 

pedikulózy u detí v lokalite Orechov Dvor 

 športové aktivity pre deti a mládež, aktivity na podporu zdravia, efektívne využívanie 

voľného času 

 starostlivosť o novorodencov v rodinách, konzultácie s ošetrujúcimi pediatrami 

a sociálnymi pracovníkmi nemocnice, motivácia ku kvalitnejšej starostlivosti 

 burza šatstva – zlepšenie kvality a kultúry obliekania, zvýšenie úrovne hygieny 

 v spolupráci so sociálnym pracovníkom a príbuznými klienta zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti a pomoci pre sluchovo postihnutého klienta 
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Sociálno – patologické javy 

 v spolupráci s UPSVR Nitra intervencie v problémových rodinách v lokalite Orechov dvor 

a Drážovce 

 mediácia a stabilizácia situácie a medziľudských vzťahov a nažívania obyvateľov v lokalite 

Orechov Dvor 

 prevencia patologických závislostí v ohrozených skupinách obyvateľstva danej lokality – 

spoluúčasť pri osvetových aktivitách v komunitnom centre  

 spolupráca pri riešení nelegálneho odberu elektrickej energie  

 hľadanie pracovných možnosti pri odpracovaní si trestu povinnej práce za zanedbávanie 

mravnej výchovy mal. detí či drobnej trestnej činnosti 

 

Financie a hospodárenie 

 

 konzultácie s klientmi pri snahe znížiť svoje podlžnosti na nájomnom voči Službytu Nitra a 

poplatkov za komunálny odpad 

  riešenie exekúcii 

 riešenie situácie v prípade zablokovania bankového účtu v dôsledku exekúcie 
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5. Aktivity v Zariadení núdzového bývania 

 

 Otvorená Skalka - Projekt Montessori - deti klientov zariadenia sa zapojili do projektu, 

ktorý prebiehal v Pastoračnom centre na Kalvárii, každú stredu. 

 Karneval v Pastoračnom centre – príprava masiek a účasť klientov a detí zo zariadenia. 

 Vychádzka s klientmi a deťmi na Kalváriu  počas jarných prázdnin. 

 Návšteva Divadla Andreja Bagara  Nitra-  rozprávkové prestavenie  Mátohy. 

 Výtvarné dielne s hlinou v spolupráci s Materským centrom Klokanček , dvakrát -jar, jeseň  

 Staré Divadlo Karola Spišáka - návšteva detského predstavenia Janko a Marienka. 

 Projekt Fit Montessori pre klientky a deti zariadenia –cvičenie a tanec Zumba. 

 Celodenný výlet do ZOO Bratislava. 

 Cvičenie Zumba v zariadení. 

 Staré Divadlo Karola Spišáka - návšteva detského predstavenia Tri prasiatka. 

 Dni dobrovoľníctva - klienti v spolupráci s dobrovoľníkmi vymaľovali záhradný domček 

v areáli zariadenia. 

 Návšteva Divadla Andreja Bagara Nitra rozprávkové predstavenie  Ferdo Mravec. 

 Mikulášske posedenie s dobrovoľníkmi. 

 Štedrá večera v zariadení, nákup na realizáciu večere bol realizovaný s finačnou zľavou 

Tesco Stores, Štefánikova tr., Nitra. 

 

V rámci voľno časových aktivít sme ručne vyrobili: 

 

kraslice látkové, madeirové, patchoworkové, korálkové náramky, náušnice, náhrdelníky, z fimo 

hmoty prívesky, prstene, z gombíkov vence, zvončeky, vianočné gule,vianočné ozdoby látkové, 

patchoworkové, korálkové, napichované do PVC hmoty ( polystyrén),výroba sviečok z parafínu, 

zdobené vrecovinou, ozdobnou stuhou,ručne vyrobené vianočné pozdravy, ktoré boli zaslané 

ľuďom, ktorí vecne podporujú naše zariadenie. 
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6. 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.  

 

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 bolo 1189 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. 

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 Biela pastelka 

V uliciach Nitry prebiehala 24. septembra 2014 verejná zbierka na pomoc pre nevidiacich ľudí, 

organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Nitrianske centrum dobrovoľníctva 

zapojilo do zbierky 20 dobrovoľníkov. 
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Dni dobrovoľníctva v Nitre 

Počas dní 26. a 27. septembra 2014 mali všetci naprieč Slovenskom možnosť skúsiť, aké je to byť 

dobrovoľníkom. A nebolo tomu inak ani v našom meste, v Nitre. 

Aj tohto roku Dni dobrovoľníctva v Nitre ponúkli možnosť vyskúšať si  post dobrovoľníka v rôznych 

oblastiach,  a zažiť   skvelý pocit z pomoci  iným. Kto doteraz nevyskúšal dobrovoľníctvo mal 

jedinečnú šancu práve počas týchto dvoch dní.  

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra  už po štvrtý krát spojilo rôznymi 

aktivitami tejto celoslovenskej akcie všetkých dobrovoľníkov, organizácie a firmy z Nitry. 

Každý kto chcel pomôcť, si mohol vybrať oblasť, v ktorej sa chcel angažovať. Mohol skrášliť svoje 

okolie, spríjemniť životy ľudí, či zveľadiť prírodu.  Paleta aktivít bola naozaj pestrá.  

 


