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Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 

v súlade s Čl. VI. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  

 

z v e r e j ň u j e  
 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2023 pre oblasť: 

 

Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia 
 

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 

 

28. 02. 2023 
 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Nitry upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nitry a postupy 

súvisiace s poskytovaním dotácií. 

 

2. Príslušnou komisiou pre cieľovú oblasť podľa VZN č. 9/2019 Čl. II bod 1.                    

písm. e) Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia je Komisia Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia. 

 

3. Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 

v rozpočtovom roku 2023 schválila nasledovné oblasti podpory: 

 

a) Prístupnosť v meste Nitra 

b) Podpora aktivít pre rodiny s deťmi 

c) Aktívni aj v starobe 

d) Integrácia Rómov 

e) Žijú medzi nami 

f) Podpora verejného zdravia 

g) Podpora udržateľnosti služieb na podporu obetiam rôznych foriem násilia 

 

a) Prístupnosť v meste Nitra  

- aktivity na odstránenie alebo znižovanie rôznych bariér v meste Nitra 

s možnosťou kapitálových výdavkov pri architektonických bariérach 

- podpora nezávislého spôsobu života osôb so zdravotným postihnutím 

- podpora aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím 

- podpora aktivít dobrovoľníctva 

 

b) Podpora aktivít pre rodiny s deťmi 

- voľnočasové aktivity pre deti 

- vzdelávacie aktivity, rozvoj rodičovských zručností, vzdelávanie dospelých 

členov rodiny 
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- tvorivé dielne, podpora zmysluplného trávenia voľného času za účasti rodič 

– dieťa 

- organizovanie výchovno-rekreačných táborov pre deti žijúce v ohrozenom 

a rizikovom prostredí 

- podpora prorodinne orientovaných programov 

- podpora aktivít nízkoprahového charakteru znižujúce riziká sociálno-

patologických javov 

- podpora a rozvoj činnosti komunitných a materských centier 

- rozvíjanie osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež                

a rodinu 

 

c) Aktívni aj v starobe 

- organizovanie vzdelávacích aktivít v oblasti informačných technológií, 

cudzích jazykov 

- zavádzanie nových foriem vo vzdelávaní seniorov 

- organizovanie a podpora workshopov, kreatívnych dielní 

- organizovanie tréningov pamäte a vitality 

- organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov 

 

d) Integrácia Rómov 

- rozvoj terénnej sociálnej práce 

- vzdelávacie, výchovné a voľnočasové aktivity pre deti a mládež zo 

znevýhodneného prostredia 

- podporné aktivity zvyšujúce uplatniteľnosť na trhu práce rómskych 

obyvateľov 

- sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy zamerané na rómske 

rodiny 

 

e) Žijú medzi nami 

- podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce 

- podpora preventívnych aktivít zameraných na riešenie závislostí 

a spoluzávislostí  v rodinách 

- preventívne programy na prevenciu závislostí, násilia, diskriminácie 

- terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova   

- aktivity zamerané na prácu s cudzincami 

 

f) Podpora verejného zdravia  

- preventívne programy zamerané na zlepšenie zdravia 

- informačné a vzdelávacie programy zamerané na zdraviu škodlivé javy 

- zdravotná výchova 
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4. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá výlučne elektronicky. Žiadateľ vykoná 

podanie žiadosti prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na:  

https://nitra.egrant.sk. Elektronická žiadosť obsahuje nasledovné údaje: 

 

- predkladateľ a názov projektu 

- opis projektu 

- harmonogram 

- rozpočet projektu 

- prílohy 

 

5. Posudzovanie projektov – poverený zamestnanec Odboru sociálnych služieb MsÚ 

posúdi formálny a vecný súlad žiadosti s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vo 

VZN č. 9/2019. Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu vereného 

zdravia posúdi  jednotlivé projekty podľa nasledovných hodnotiacich kritérií: 

 

 obsah a opis projektu (originalita, inovácia, kvalita spracovania) 

 verejnoprospešný charakter projektu 

 prínos projektu pre danú cieľovú skupinu 

 udržateľnosť realizovaných výsledkov projektu 

 nevyhnutnosť požadovaných nákladov (adekvátnosť položiek rozpočtu, využitie 

iných zdrojov financovania) 

 

Posudzovanie projektov bude realizované prostredníctvom online formulára. Každý  

projekt podľa piatich hodnotiacich kritérií, je posudzovaný tromi členmi komisie 

bodovým hodnotením  (0 - 10 bodov). Projekt môže získať najviac 50 bodov. 

O pridelení dotácie konkrétnym žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Nitre               

na návrh príslušnej komisie. Oznámenie výsledkov schvaľovacieho procesu bude 

zverejnené na webovej stránke Mesta Nitry do 15 dní od schválenia mestským 

zastupiteľstvom. 

 

6. So žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia, Mesto Nitra uzatvorí zmluvu 

o poskytnutí dotácie. 

 

7. Vyúčtovanie dotácie – prostredníctvom elektronického formulára https://nitra.egrant.sk. 

a v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

8.  Poskytovanie informácií: Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre,                      

t.č.: 037/65 02 217, lehotakova@msunitra.sk 

 

 

V Nitre, dňa 16. 01. 2023 

   

             Marek Hattas,v.r. 

           primátor mesta Nitry 

https://nitra.egrant.sk/
https://nitra.egrant.sk/
mailto:lehotakova@msunitra.sk
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