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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 
mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022 
b e r i e  n a   v e d o m i e  
Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov 
mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022 
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Dôvodová správa: 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2022-MZ zo dňa 19.09.2022 k bodu: 

„Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov 

obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany“ Mestské zastupiteľstvo 

uložilo prednostovi Mestského úradu v Nitre povinnosť predkladať mestskému zastupiteľstvu 

informatívnu správu každý polrok, vždy na 2. zasadnutie v polroku.  

V zmysle uvedeného uznesenia bol vypracovaný predkladaný materiál – Informatívna správa 

k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských 

častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022. 

 

 

Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie  a podporu verejného zdravia na svojom zasadnutí 

dňa 14.02.2023 prerokovala Informatívnu správu k plneniu Akčného plánu na riešenie 

spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany        

za II. polrok 2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať predmetný materiál          

na vedomie.  

Stanovisko Mestskej rady  

Mestská rada v Nitre prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 07.03.2023 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vziať predmetný materiál na vedomie. 
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Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie 

spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce 

a Horné a Dolné Krškany za II. polrok 2022 

 
Návrh prioritných oblastí: 

1. Dodržiavanie zákonov a nariadení (legálnosť stavieb, nedoplatky, odpadové ...) 
2. Prevencia kriminality (bezpečnosť, kamerový systém...) 
3. Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 
4. Sociálne služby (bývanie, zdravie, terénna sociálna práca...) 
5. Zamestnanosť (aktivačné práce, pracovné návyky, sociálny podnik, MOPS...) 
6. Interkultúrna spolupráca (kultúra, spolužitie, dotačné výzvy...) 

 

PO 1: DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A NARIADENÍ 
- 

PO 1: DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A NARIADENÍ/časť: odpadové 

hospodárstvo   
 
Mesto Nitra je povinné riešiť akékoľvek problémy, resp. dodržiavanie zákonov a nariadení 
voči všetkým občanom mesta, a to v súlade s platnou legislatívou. Z uvedeného dôvodu nie je 
možné označiť, resp. diferencovať dodržiavanie zákonov jednotlivými skupinami občanov. 
Ku dnešnému dňu máme evidované nedoplatky  
V Horných Krškanoch :  
daň z nehnuteľnosti    5 295,57 Eur 29 subjektov 
komunálny odpad    60 118,08 Eur 168 subjektov 
 
V Dolných Krškanoch 
daň z nehnuteľnosti    6 902,38 Eur 61 subjektov   
komunálny odpad 70 074,82 Eur   247 subjektov 
 
V Dražovciach 
daň z nehnuteľnosti 9 647,89 Eur 78 subjektov 
komunálny odpad 62 988,68 Eur    227 subjektov  
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PO 2: PREVENCIA KRIMINALITY 
 
PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 1   Protispoločenská činnosť na úseku občianskeho spolunažívania 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 Zákroky mestskej polície 

Krátky popis opatrenia  adresné zásahy hliadok mestskej polície 
Merateľné ukazovatele 
Počet zákrokov 
- 131 priestupkov, 101 pohovorov 
Dražovce -  42 priestupkov, 39 pohovorov 
Horné a Dolné Krškany -  79 priestupkov, 31 pohovorov 
Orechov dvor -  6 priestupkov, 16 pohovorov 
Telgártska -  4 priestupkov, 15 pohovorov 
 
Subjektívna spokojnosť miestneho obyvateľstva 
Subjektívny pocit bezpečia miestneho obyvateľstva 
 
Do mestskej časti Dražovce sú v pracovné dni pravidelne nasadzované dve motorizované 
hliadky príslušníkov MsP, jedna v rannej pracovnej zmene, druhá v popoludňajšej. Počas 
víkendov hliadky MsP v tejto lokalite reagujú na telefonické alebo iné podnety občanov. 
Do mestskej časti Krškany sú hliadky organizované rovnakým spôsobom. 
Do časti Orechov dvor hliadky MsP velené nie sú pravidelne, reagujú na podnet od 
občanov alebo inštitúcií, prípadne sú vykonané priebežné kontroly.  
V mestskej časti Mlynárce v lokalite Telgártska ulica sú príslušníci MsP organizovaní 
rovnako ako v Orechovom dvore.  
Operační príslušníci i hliadkujúci príslušníci MsP objektívne zaznamenali menej kritických 
pripomienok alebo podnetov k bezpečnosti v lokalitách Dražovce a Krškany, ako 
v minulom roku.  
Môžeme dôvodne predpokladať pozitívnejší štatisticky klesajúci trend tohto merateľného 
ukazovateľa. 
Odborný garant Náčelník Mestskej polície v Nitre Mgr. Erik Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, Policajný zbor SR 

 

Názov opatrenia 2 Zásahy MOPS 

Krátky popis opatrenia  adresné intervenčné zásahy štyroch členov hliadok MOPS  
Merateľné ukazovatele 
Počet zásahov v lokalite 
- vo forme pohovorov, upozornení, výzvy alebo nahlásenia: cca 300 
 
Subjektívna spokojnosť miestneho obyvateľstva 
Subjektívny pocit bezpečia miestneho obyvateľstva 
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Dve hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) sú pravidelne nasadzované do 
mestskej časti Dražovce a Krškany. Jeden týždeň v rannej pracovnej zmene, druhý 
v popoludňajšej.  
Pravidelne sú organizovaní tiež v deň odovzdávania sociálnych dávok do priestorov budovy 
mestského úradu a do lokality Orechov dvor.  
Pravidelne sú organizovaný tiež pri prevoze školopovinných detí z lokality Orechov dvor 
dvakrát denne, pred začiatkom vyučovania a následne po vyučovaní vždy každý druhý 
týždeň. 
V mesiacoch júl a august boli pravidelne nasadzovaní do priestorov mestského kúpaliska, 
kde dohliadali nad dodržiavaním verejného poriadku a interných predpisov kúpaliska 
rómskymi návštevníkmi. Pri tejto činnosti sa ich prítomnosť veľmi osvedčila. 
 
Podľa potrieb mesta alebo na základe vzniknutej situácie, prípadne zistených skutočností, 
sú priebežne alebo operatívne nasadzovaný aj do iných lokalít – mestská časť Kalvária na 
ulicu Borová alebo Súľovská, Orechov dvor, okolie obchodného centra Mlyny, priestory 
nitrianskeho kúpaliska, vybraných spojov MHD, mestská časť Mlynárce ulica Telgártska. 

 
Každý subjekt, ktorý využil pomoc alebo zásah MOPS nahlásil výraznú spokojnosť 
s činnosťou MOPS vrátane zodpovedných pracovníkov alebo manažmentu inštitúcií, 
v niektorých prípadoch prejavili výrazný záujem pokračovať alebo rozširovať spoluprácu 
s MOPS (kúpalisko, prevoz detí MHD, kontrola spojov MHD, OC Mlyny, atď..). 
Konštatujeme pozitívny trend. 
 
MOPS boli využití pri presune a dohliadaní rómskej komunity z mestskej časti Orechov 
dvor, ktorého obyvatelia boli dočasne ubytovaní v priestoroch školskej telocvični ZŠ 
Krčméryho z dôvodu kompletnej deratizácie bytov v Orechovom dvore. 
Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, Policajný zbor SR 

Názov opatrenia 3 Komunikácia s majoritou i minoritou  

Krátky popis opatrenia  ad hoc komunikácia s mienkotvornými alebo významnými 
členmi rómskej komunity pri vzniknutom sociálnom alebo 
inom konflikte alebo pri snahe dosiahnuť konsenzus medzi 
majoritou a minoritou 

 verejné stretnutia s obyvateľmi dotknutých mestských častí 
s cieľom scitlivovania majority pri riešení spoločenských 
problémov obyvateľov dotknutých MČ 

Merateľné ukazovatele 
Počet intervencií 
Počet vyriešených problematických situácií 
Subjektívny pocit spokojnosti zúčastnených 
Počet verejných zasadnutí 
 
Počas obdobia nevznikli problémové situácie, ktoré by si vyžadovali zásah na stretnutiach 
s minoritným alebo majoritným obyvateľstvom.  
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MsP ani MOPS neboli prizvaní na zasadnutie akéhokoľvek výboru VMČ v meste Nitra         
za účelom riešenia problémov medzi minoritným a majoritným obyvateľstvom. 
Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre, Policajný zbor SR, OSS MsÚ v Nitre 

 
 

Názov opatrenia 4  Intervenčné zásahy inštitúcií 

Krátky popis opatrenia  adresné a okamžité intervenčné zásahy vecne a miestne 
príslušných organizácií mesta Nitra 

Merateľné ukazovatele 
Počet intervencií 
Počet vyriešených problematických situácií 
Subjektívny pocit spokojnosti zúčastnených 
 
Za MsP Nitra: 
Počet zákrokov: 141 priestupkov, 129 pohovorov 
Dražovce -  41 priestupkov, 58 pohovorov 
Krškany -  76 priestupkov, 49 pohovorov 
Orechov dvor -  3 priestupkov, 12 pohovorov 
Telgártska -  6 priestupkov, 10 pohovorov 
Odborný garant Mesto Nitra, odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre, Policajný zbor SR, oddelenie sociálnej 

kurately ÚPSVaR SR 
 
PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 1   Protispoločenská činnosť na úseku občianskeho spolunažívania 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 Zvýšenie počtu príslušníkov MsP Nitra 

Krátky popis opatrenia  na častejšie či intenzívnejšie kontroly a prítomnosť hliadok 
mestskej polície je potrebné navýšiť personálny stav 
mestskej polície minimálne o osem príslušníkov  

Merateľné ukazovatele 
Počet kontrol v problémových lokalitách 
Počet nasadzovaných príslušníkov v lokalitách  
 
Nenaplnené - pre nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte MsP Nitra 
 
Odborný garant Náčelník Mestskej polície v Nitre Mgr. Erik Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 
 

Názov opatrenia 2 Navýšenie stavu členov MOPS 

Krátky popis opatrenia  na častejšie a intenzívnejšie preventívne hliadkovane 
a pôsobene členov MOPS v problémových lokalitách je 
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potrebné navýšiť stav MOPS o 4 členov na celkový počet 8 
členov  

Merateľné ukazovatele 
Počet kontrol v problémových lokalitách 
Počet nasadzovaných členov MOPS  v lokalitách 
Subjektívna spokojnosť miestnych obyvateľov 
 
Nenaplnené - pre nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte MsP Nitra 
Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra, sociálny útvar 

 

Názov opatrenia 3 
Prevoz rómskych detí z Orechovho dvora  

do základnej školy v Krškanoch 

Krátky popis opatrenia  sprevádzanie a  prevoz školopovinných rómskych detí 
z mestskej časti Orechov dvor v prostriedkoch hromadnej 
dopravy do a zo základnej školy v mestskej časti Krškany. 

Merateľné ukazovatele 
Miera záškoláctva detí z Orechovho dvora 
Počet sprevádzaní členmi MOPS 
 
Členovia MOPS boli pravidelne organizovaní na prevoz školopovinných detí dvakrát denne, 
pred začiatkom vyučovania a následne po vyučovaní vždy každý druhý týždeň. 
Počet sprevádzaní detí: 38 x krát ráno a 38 x krát poobede 

Odborný garant Dopravná spoločnosť Transdev 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia – MOPS, mesto Nitra 

Názov opatrenia 4 Zamerania operátorov mestského kamerového systému 

Krátky popis opatrenia  zvýšená kontrola problémových lokalít operátormi 
kamerového systému mestskej polície. 

Merateľné ukazovatele 
Počet hlásených udalostí operátormi kamerového systému 
Operátori kamerového systému mestskej polície boli buď nápomocní pri riešení 
a objasňovaní nahlásených podnetov alebo priestupky zistili vlastnou činnosťou, prípadne 
problémové situácie preverovali ex post alebo počas ich pracovnej zmeny sami zistili, 
upozornili a prostredníctvom operačného príslušníka MsP boli na miesto vyslali 
príslušníkov MsP. 
V štyroch prípadoch boli na kamerovom systéme zaznamenané podozrivé osoby, všetky 
boli neskôr stotožnené po spolupráci s členmi MOPS, ktorým bol premietnutý zálohovaný 
záznam, a po opoznaní podozrivých boli prípady objasnené a doriešené, spôsobená škoda 
nahradená. 
 

Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 

 

Názov opatrenia 5 Doplnenie mestského kamerového systému o dron 
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Krátky popis opatrenia  rozšírenie mestského kamerového systému o dron, ktorý 
by bol využívaný na rýchlu a nepozorovanú kontrolu 
verejného poriadku, dodržiavanie čistoty a nelegálne 
zakladanie skládok na ťažšie dostupných miestach, zároveň 
na odhaľovanie ich zakladateľov v reálnom čase 

 dron bude prevádzkovať poverený príslušník mestskej 
polície 

Merateľné ukazovatele 
Počet letových hodín dronu 
Miera priestupkovosti 
Miera objasnenosti znečistenia verejného priestranstva 
Miera objasnenosti zakladania nelegálnych skládok 
 
Nenaplnené – neboli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte MsP, ani nebola 
realizovaná výzva na predkladanie projektov prevencie kriminality z dotácie Ministerstva 
vnútra SR 
 
Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 

 

Názov opatrenia 6 Rozšírenie kamerového systému v Krškanoch 

Krátky popis opatrenia  Inštalácia štyroch kamier v lokalite Dolné Krškany 
Merateľné ukazovatele 
Počet nahlásení spáchaných priestupkov, trestných činov alebo iných správnych deliktov 
v lokalite 
Počet zachytenia a riešenia problémových situácií v lokalite po nahlásení 
 
Nenaplnené – neboli vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte MsP Nitra, ani nebola 
realizovaná výzva na predkladanie projektov prevencie kriminality z dotácie Ministerstva 
vnútra SR 
 
Odborný garant Mgr. Silvester Nitry Mestská polícia v Nitre 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra 

 

Názov opatrenia 7 
 

Zriadenie funkcie styčnej osoby na komunikáciu s rómskou 
komunitou 

Krátky popis opatrenia  intenzívna a pravidelná spolupráca a komunikácia s rómskou 
komunitou prostredníctvom uznávaného významného 
člena rómskej komunity, ktorým môže byť vajda alebo 
komunikačne, odborne či inak zdatný odborník z radov 
Rómov, ktorý bude styčnou osobou medzi majoritou 
a minoritou. Táto funkcia môže byť vytvorená aj zriadením 
stáleho miesta na úplný alebo polovičný pracovný pomer. 
Osoba bude zabezpečovať rýchlejšie, zrozumiteľnejšie 
a menej problémovejšie presadzovanie záujmov mesta 
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v komunite a zároveň bude komunikovať potreby MRK 
smerom k mestu. 

Merateľné ukazovatele 
Počet stretnutí styčnej osoby s rómskou komunitou 
Počet stretnutí styčnej osoby s inštitúciami 
Počet delegovaných úloh styčnej osobe 
Počet vypracovaných materiálov styčnej osoby pri riešení problémov v komunite 
 
Nenaplnené 
 
Odborný garant Mesto Nitra 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia v Nitre Mgr. Miroslav Duchoň 

 

Názov opatrenia 8 
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti  

s rómskymi deťmi 

Krátky popis opatrenia  realizácia preventívnych aktivít s rómskymi deťmi 
v základných školách prostredníctvom členov MOPS pod 
vedením povereného príslušníka mestskej polície, ktorý má 
v náplni práce i prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. 

Merateľné ukazovatele 
Počet oslovených rómskych detí 
Počet realizovaných hodín 
Počet aktivít 
Počet distribuovaných preventívnych materiálov 

 
V mesiaci august bolo zrealizované vzdelávanie dvoch členov MOPS v oblasti prípravy 
a realizácie preventívnych aktivít. 
Odborný garant Koordinátor pre MOPS príslušník MsP Mgr. Miroslav Duchoň 
Spolupracujúce subjekty Mesto Nitra odbor školstva 

 

Názov opatrenia  9 Medzirezortná spolupráca a komunikácia 

Krátky popis opatrenia  intenzívnejšia spolupráca a komunikácia s vedením 
základných škôl v Krškanoch i Dražovciach, 

 intenzívnejšie zapojenie do spoločného riešenia problémov 
v komunite sociálnu kuratelu Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nitra, 

 spolupráca s vedúcimi pracovníkmi miestnych inštitúcií 
a prevádzok, napríklad  s pracovníčkami pôšt, vedúcimi 
predajní alebo predavačkami, vedúcimi alebo 
zamestnancami pohostinstiev  

Merateľné ukazovatele 
Počet stretnutí 
Počet nahlásených problémov v lokalitách 
Počet vyriešených problémov v lokalitách 
Subjektívny pocit spokojnosti dotknutých strán 
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Príslušníci mestskej polície počas kontroly verejného poriadku v spomínaných lokalitách 
štandardne priebežne alebo podľa potreby vykonávajú pohovory so spomínanými 
subjektami, rovnako ako aj členovia MOPS počas hliadkovania v pridelenej časti mesta. 
 
Členovia MOPS sú takmer v každodennom kontakte s vedením školy v Dolných Krškanoch 
alebo ZŠ v Dražovciach, rovnako sú denne v kontakte s vedúcimi pracovníkmi miestnych 
obchodov v lokalitách, pracovníčkami pošty alebo miestneho pohostinstva. 
 
Odborný garant Mesto Nitra 
Spolupracujúce subjekty Mestská polícia Mgr. Miroslav Duchoň + MOPS 

 
 
 
KRÁTKODOBÉ A DLHODOBÉ OPATRENIA 
 
PO 2    PREVENCIA KRIMINALITY 
Problém č. 2 Drobná kriminalita – vandalizmus, drobné krádeže, znečisťovanie 
                            verejného priestranstva 

Názov opatrenia  
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise        

problému č. 1 

Krátky popis opatrenia 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise           
problému č. 1 

Merateľné ukazovatele 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému   
č. 1 

Odborný garant 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému  
č. 1 

Spolupracujúce subjekty 
totožné ako pri navrhovaných opatreniach v popise problému   
č. 1 
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PO 3 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS (EDUNROMA) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 
Problém č. 1  

Názov opatrenia Podpora ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania 

Krátky popis opatrenia Podiel detí do 3 rokov vo formálnej starostlivosti bol v krajinách 
EÚ v roku 2018 vo výške 35,1%, kým na Slovensku iba 1,4%. Deti 
a rodičia z MRK nemajú prístup resp. nevyužívajú služby ranej 
starostlivosti. Tie sú momentálne zabezpečované len v 
minimálnej miere - najmä prostredníctvom cirkevných a 
neziskových organizácií. 
Spoluprácou a podporou organizácií poskytujúcich ranú 
starostlivosť chceme zlepšiť kognitívne, emocionálne 
a prosociálne zručnosti detí z MRK vo veku od 0-3 
(prostredníctvom aktívnej účasti detí a rodičov na programoch 
ranej starostlivosti). 
 
Účasť rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní má 
dlhodobo nízke zastúpenie. Od 1. januára 2021 vstúpila do 
platnosti novela školského zákona o povinnom predprimárnom 
vzdelávaní pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšili päť 
rokov. Cieľom je prostredníctvom zvyšovania účasti na 
predprimárnom vzdelávaní zlepšiť školskú pripravenosť. 

Merateľné ukazovatele 
Počet klientov zapojených do programu ranej starostlivosti (detí, rodín, matiek, 
tehotných žien...) 
MŠVVaŠ  nepripravilo grantovú schému na zriadenie a podporu činnosti Centier ranej 
starostlivosti. Na Orechovom dvore pôsobia rádové sestry (Anna Chrkavá a Erika 
Páterková) v Montessori materskom centre, kde sa venujú mamám a deťom z komunity. 
Centrum pravidelne navštevuje 7 matiek a 19 detí. 
V bývalom komunitnom centre na Orechovom dvore sa vytvoril špeciálne zariadený 
priestor na realizáciu Montessori výchovy. Samotný projekt pozostáva z materiálneho 
zabezpečenia átria (detský nábytok, pomôcky, farbičky atď.) a z vyškolenia zamestnancov. 
Výsledkom je rozbehnuté a zariadené átrium pre 3. – 9. ročné deti, kde sú deti vedené k 
duchovnému a osobnostnému rastu, k morálnym hodnotám a slušnému správaniu.  
 
Počet podporených subjektov poskytujúcich programy ranej starostlivosti 
 - 1 (KDP saleziánsky) 
 
Miera zaškolenosti 5 – 6-ročných detí z MRK v rámci povinného predprimárneho 
vzdelávania 
PPV plní v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra 36 detí z MRK. Najviac detí z MRK 
navštevuje ZŠ s MŠ Novozámocká – MŠ – 4, EP Orechov dvor – 8, spolu 12. V MŠ bez 
právnej subjektivity je 24 detí plniacich PPV. (V MŠ Belopotockého 2 a v MŠ Rázusova 26 
plní PPV po  6 detí z MRK, v MŠ Staromlynská 2 - 3 deti. V iných 1 – 2)Neprítomnosť detí 
rodičia ospravedlňovali, hoci niekedy po výzve riaditeľky, v zmysle aktuálnej legislatívy. 
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Miera zaškolenosti detí z MRK vo veku 3-4 roky 
Deti z MRK vo veku 3-4 roky navštevujú MŠ iba na Orechovom dvore (EP ZŠ s MŠ 
Novozámocká), spolu je ich 9. Detí vo veku 4 – 5 rokov je zaškolených v MŠ bez právnej 
subjektivity 6, na Orechovom dvore 1. 
Celkovo sú deti z MRK sú umiestnené v 10 materských školách. Všetky boli prijaté do tej 
materskej školy, ktorú vybral zákonný zástupca. 
 
Správa o potrebách MŠ zamerané na modernizáciu, inovácie a inklúziu vo VV procese 
- potreby MŠ sa plánujú zisťovať v šk. roku 2022/2023 priebežne 
 
Prehľad zapísaných a nezapísaných detí do MŠ vždy v júni 
Evidujeme, koľko detí s trvalým pobytom v Nitre nebolo prihlásených na plnenie 
povinného predprimárneho vzdelávania. Po zaslaní výziev a doručených potvrdeniach o 
návšteve materských škôl, resp. zariadení predprimárneho vzdelávania v zahraničí, 
evidujeme 7 detí s trvalým pobytom v Nitre, ktoré nebolo možné dohľadať, nakoľko 
nemajú adresu, 6 detí, ktorých zákonní zástupcovia nereagovali na výzvu na predloženie 
dokladu o plnení PPV. Ďalší postup bude v zmysle zákona, zoznam detí bude nahlásený na 
ÚPSVaR. 
 
Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty MOPS, Zdravé regióny, Úrad splnomocnenca pre rómske 

komunity, TSP, Komunitné centrum Orechov dvor, MŠ, CPPPaP 
MPC UKF, Inklucentrum, ŠPÚ, zástupcovia rómskej komunity v 
Nitre 

 
Problém č. 2 

Názov opatrenia 
Podpora vzdelávania v základných školách, dochádzka 

a predchádzanie predčasného ukončenia školskej dochádzky 

Krátky popis opatrenia ZŠ s MŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho a ZŠ Ščasného majú 
takmer 100% žiakov z MRK. Vzdelávanie štandardným 
prístupom je pre potreby detí nevyhovujúce. Do úvahy treba 
brať aj špecifiká jednotlivých lokalít. Dlhodobým problémom 
zostáva nedostatok pedagogických, odborných zamestnancov a 
pomocných profesií a chýbajúce kompetencie potrebné pri 
vzdelávaní žiakov z rôzneho sociokultúrneho, etnického, 
náboženského či jazykového prostredia. Zistenia tiež 
potvrdzujú, že pregraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov ich 
dostatočne nepripraví na prácu s deťmi z MRK. Zamestnávanie 
pedagogických asistentov, ktorí ovládajú rómsky jazyk je síce 
odporúčané, ale nie je systematicky a finančne podporované. 
Ich finančná udržateľnosť je závislá od príspevku na vzdelávanie 
detí zo SZP, ktorý nepostačuje na pokrytie personálnych a 
materiálnych výdavkov školy. Problémy, ktoré sa navrhnuté 
aktivity snažia riešiť: 

- dochádzku detí do škôl a vysoký počet „záškolákov“ 
(Chýba opora v legislatíve. Existujú zákonné možnosti 
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ako sa PŠD vyhnúť (5 dní za sebou vie ospravedlniť 
rodič, takisto detskí lekári častokrát poskytnú 
ospravedlnenie pre „zdravého“ žiaka na žiadosť rodiča) 

- predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky, 
- nezáujem o nástup na stredné školy, následné 

zotrvanie a ukončenie SŠ, 
- nevyhovujúci materiálno-technický stav budov. 

Merateľné ukazovatele 
Merateľné ukazovatele 
Vzdelávania, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci absolvujú na posilnenie svojich 
kompetencií pri vzdelávaní detí z MRK 

1. Akadémia riaditeľov (ZŠ Ščasného) – ročný program zameraný na Leadership 
(zámer: ZŠ Ščasného je inkluzívna škola, ktorá ponúka kvalitný program pre všetky deti v 
spádovej oblasti Dražovce. ) 

2. Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (2x5 dňový intenzívny 
kurz) - pokračovanie 

3. Vzdelávania v rámci programu Teach for Slovakia  - podľa požiadaviek škôl 
4. Mentoring učiteľov v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov 

 
Počet pedagogických asistentov financovaných z projektov a z rozpočtu Mesta Nitry 
11 asistentov učiteľa (5 Novozámocká, 3 Ščasného, 3 Krčméryho) 
1 sociálny pedagóg (ZŠ Krčméryho) 
2 špeciálni pedagógovia (Ščasného, Novozámocká) 
 
 
Počet výchovných  a pomocných asistentov z rómskej komunity v školách 
- ZŠ s MŠ Novozámocká - 3 
 
Počet žiakov z MRK v ZŠ, ktorí opakujú ročník 
0 
 
Počet žiakov, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku v 9. alebo v  nižšom ročníku 
Na základe správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2021/2022 
ZŠ Ščasného 6 
ZŠ s MŠ Novozámocká 7 
ZŠ Krčméryho 5 
 
Počet študentov z MRK pokračujúcich vo vzdelávaní na stredných školách 
Na základe správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2021/2022 
 
ZŠ s MŠ Novozámocká 8 
ZŠ Ščasného 5 
ZŠ Krčméryho 0 
 
Priemerný počet vymeškaných hodín za rok u žiakov ZŠ  



14 
 

Na základe správy o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2021/2022 (z legislatívneho hľadiska nemusí byť súčasťou vyhodnocovacej správy) 
ZŠ Ščasného  
Vymeškané hodiny spolu:                 21063 
Ospravedlnené hodiny spolu:            20346 
Neospravedlnené hodiny spolu:        717 
 
Počet detí/žiakov z MRK poberajúcich príspevok na náklady spojené s dochádzkou do ZŠ 
a MŠ 
0 
Audit potrieb ZŠ zameraných na modernizáciu, inovácie a inklúziu vždy k júnu 
- príprava v šk. roku 2022/2023 
 
Výška investičných akcií 

1. ZŠ s MŠ Novozámocká - kanalizačná prípojka 11 525€ ukončené 
2. ZŠ Krčméryho – výmena strechy 222 000€ ukončené 
3. ZŠ Krčméryho - PD na vonkajšie ihrisko 6000€ ukončené 
4. ZŠ Ščasného – rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične 18 070€ ukončené 
5. Orechov dvor – spevnená betónová plocha 9560€ prebieha 
6. Dobudovanie kapacít MŠ  v ZŠ s MŠ Novozámocká 10 484,60€ ukončené ( 
7. ZŠ s MŠ Novozámocká elektroinštalácia 1700€ ukončené 

 
Zriadenie športovo-kultúrneho centra na Orechovom dvore zabezpečujúceho celodennú 
výchovno-vzdelávaciu činnosť 
- aktivita pozastavená 
 
Dopad projektu experimentálneho overovania 
Zapojené školy: ZŠ s MŠ Novozámocká, ZŠ Ščasného V školách prebehlo testovanie 
úrovne matematickej a čitateľskej gramotnosti. Výsledky z pred testov sa budú porovnávať 
s výsledkami testov v závere projektu. Odborný garant je NIVAM (p. Juščáková) 
v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní. 
Na základe skúseností aj našich škôl bola zmenená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, ktorá 
nadobudla účinnosť 1. 7. 2022. Konkrétne Organizácia základnej školy § 2. 
Hlavné prínosy a limity (Zo správy NIVAM) 
1. kratšie hodiny – pozornosť žiakov sa ľahšie udržala 
2. blokové vyučovanie - zlepšili sa sociálne kompetencie, žiaci s nadšením 
spolupracovali na zadaných úlohách. Aktivita žiakov sa oproti klasickým hodinám zvýšila, 
žiaci si navzájom pomáhali. Blokové vyučovanie sme rozšírili o realizáciu tzv. tematických 
dní vo všetkých ročníkoch. 
3. individuálna príprava žiakov – realizovala sa počas vyučovania učiteľom, 
asistentom učiteľa aj po vyučovaní od 13.00 – 13.30hod. 
Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty Teach for Slovakia, MŠVVaŠ, ŠPÚ, EDUbox Lozorno, EduRoma, 

zástupcovia z rómskych komunít 
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Problém č. 3 

Názov opatrenia Spolupráca majority a minority 

Krátky popis opatrenia Rómska populácia je veľmi rozmanitá a to z rôznych hľadísk 
(sociálno-ekonomické, vnútroetnické, regionálne rozdiely, 
atď.), no pre veľkú časť z nej platí, že čelí vysokému riziku 
chudoby a sociálneho vylúčenia. Postupne členovia komunity 
začínajú vnímať fakt, že nájsť si „lepšie“ platenú prácu závisí aj 
od dokončeného vzdelania. Minorita vysiela signál, že potreba 
dokončiť si základné a/alebo stredoškolské vzdelanie je pre nich 
prioritou. 

Merateľné ukazovatele 
Počet osôb zapojených do programu druhošancového vzdelávania na ZŠ 
- program druhošancového vzdelávania v príprave v spolupráci s Pedagogickou fakultou 
UKF – katedrou Andragogiky 
 
Počet osôb zapojených do programu druhošancového vzdelávania na SŠ 
- program druhošancového vzdelávania v príprave 
 
Počet zapojených aktívnych lídrov z komunity do projektov administrovaných Mestom 
Nitra v pracovnej skupine EduNRoma a v školách 
- 3 + členovia OZ Lovári 
Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty OSS, UKF, Ústav romologických štúdií, EDUROMA, ˇÚrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity, MOPS, NP Zdravé 
komunity, TSP, ETP, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 

 
 
Problém č. 4 

Názov opatrenia 
 

Sociálna inklúzia – prepájanie komunít 

Krátky popis opatrenia EÚ si stanovila päť priorít politiky súdržnosti na obdobie rokov 
2021 – 2027. Jeden z cieľov je zameraný práve na inklúziu - 
Sociálnejšia Európa. Sústredí sa na rozvoj vzdelávania, 
zvyšovania kompetencií, 
získavanie odborných zručností, rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti a podporu sociálneho začleňovanie. Okrem 
riešenia „problémov s minoritou“ je potrebné pracovať aj s 
majoritou, a to nielen s deťmi, ale aj s rodičmi žiakov. 
Komunitná spolupráca môže viesť k preklenutiu a zblíženiu. 

Merateľné ukazovatele 
Počet a dopad preventívnych programov zameraných na prevenciu šikany (a iných soc.-
pat. javov), scitlivovanie a vnímanie rozmanitosti 
- projekt OnStage – sociálna inklúzia prostredníctvom hudby – prebieha 
Lektori z komunity celkovo odlektorovali 168 hodín. Súčasťou hodín bola aj prevencia 
zameraná na prevenciu užívania návykových látok, význam vzdelania, dochádzka...pod 
supervíziou p. Miroslava Duchoňa 
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Počet členov miestnej pracovnej skupiny 12 
Počet vzniknutých hudobných a tanečných programov 8 
Počet zapojených detí 90 
Vek zapojených detí 6 – 15 let 
Realizované aktivity 

1. 2 skupiny – krúžky hry na bubny  
2. 2x týždenne výuka hry na klávesy 
3. Výuka hry na gitaru 
4. Spev 
5. Rytmika 
6. Rozšírená hudobnej výchovy v 1. Ročníku ZŠ 
7. Kreatívny klub – rytmické hudobné cvičenie 
8. Spevník rómskych piesní a zber rómskych receptov 
9. Hymna školy 
10. 3 bubnové workshopy 

 
Verejné vystúpenia Vianočné mestečko 2022 
 
Prínosy zapojenia do Česko-slovenskej iniciatívy OnStage  
• podpora záujmu o návštevu školského zariadenia, 
• rozvoj talentov a práca s rodičmi, 
• prevencia sociálno-patologických javov, 
• vnímanie školy ako miesta, kde je kultúra detí z marginalizovanej rómskej komunity 
rešpektovaná, 
• zvýšenie povedomia o hudobných nástrojoch, 
• možnosť operatívne rozšíriť pôvodný zámer zapojenia detí z rómskej komunity o deti z 
Ukrajiny, čo napomáha ich ľahšiemu adaptovaniu sa v kolektíve napriek jazykovej bariére. 
 
Projekt IN-HABIT  - cieľom je identifikovať inovácie na podporu inkluzívneho zdravia a 
pohody v malých a stredných mestách. Zamerané na Dražovce. 
Multikultúrny krúžok pre deti z Dražoviec na pôde ZŠ 
Projekt UNICEF 
V spolupráci s UNICEF Slovensko sa v ZŠ s MŠ Novozámocká a ZŠ Krčméryho pripravujú 
predškolské kluby zamerané na prípravu 5-6 ročných detí na vstup do 1 ročníka ZŠ, ale aj 
na scitlivovanie komunít (deti odídencov, rómska komunita aj slovenská majorita. 
Z projektu bude zabezpečené materiálno-technické vybavenie, učebné pomôcky, hracie 
zostavy, hygienické potreby a potrební pedagogickí a odborní zamestnanci.  
 
Počet zmiešaných tried 
1 (ZŠ s MŠ Novozámocká) 
V školskom roku 2023/2024 pribudne ďalšia trieda 
Odborný garant OŠMaŠ, EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty CVEK, PDCS, Nadácia Milana Šimečku, Budúcnosť n.o., Storm, 

Teach for Slovakia, VÚDPaP, VMČ, Odbor kultúry, zástupcovia 
rómskych komunít v Nitre 
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DLHODOBÉ OPATRENIA 

PO 3 Vzdelávanie a voľný čas (EduNRoma) 
Problém č. 1, 2, 3, 4 

Názov opatrenia 
Koncepcia/stratégia vzdelávania Rómov (Ako súčasť Stratégie 

práce s mládežou/ Stratégie výchovy a vzdelávania v Meste 
Nitra 

Krátky popis opatrenia Neexistuje ucelený dokument, ktorý by sa venoval vzdelávaniu 
detí aj dospelých Rómov na území Mesta Nitra.  

Merateľné ukazovatele 
Strategický dokument pripravený participatívnym spôsobom, ktorý sa zameriava na 
podporu vzdelávania detí a dospelých (aj z MRK) v meste Nitra 

- v príprave 
V rámci projektu LEAP sme v spolupráci so zahraničnými partnermi a katedrou 
andragogiky UKF Nitra vytvárame metodiku a sprievodcu pre samosprávy pri skvalitňovaní 
politík vzdelávania dospelých. Vychádzame  zo stratégií Európa 2020 a Vzdelávanie a 
odborná príprava 2020. Súčasťou je aj druhošancové vzdelávanie, poprípade zapojenie sa 
do siete Učiacich sa miest UNESCO. 
 

Odborný garant EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty OSS, UKF, Ústav romologických štúdií, EDUROMA, ˇÚrad 

splnomocnenca vlády pre rómske komunity, MOPS, NP Zdravé 
komunity, TSP, ETP...Inštitút vzdelávacej politiky, MŠVVaŠ 
YouthWatch, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 

 
 
Problém č. 1,2,3,4 

Názov opatrenia Dlhodobé programy podporujúce spoznávanie komunít 

Krátky popis opatrenia Z pozície školstva a vzdelávania vieme ovplyvňovať 
spolunažívanie formou prevencie, prípravou spoločných 
podujatí, transparentnom sociálnom dialógu a hľadaní 
spoločných riešení.  

Merateľné ukazovatele 
Počet kultúrnych podujatí zameraných na prezentáciu rómskej kultúry v rámci 
programov určených pre všeobecnú verejnosť v Nitre 
1 
 
Počet podporených vzdelávacích podujatí zameraných vnímanie rozmanitosti 
3 
Počet projektov zameraných na podporu detí ale aj dospelých z MRK 
4 
Počet stretnutí pracovnej skupiny EduNRoma 
- 1 stretnutie 
Odborný garant OŠMaŠ EduNRoma 
Spolupracujúce subjekty Odbor kultúry, EHMK, komunitné centrá. UKF Ústav 

romologických štúdií, zástupcovia rómskych komunít v Nitre 
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PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 1 Bývanie v mestskej časti Krškany (Orechov dvor) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 
 

Odber elektrickej energie – kreditný systém 
 

Krátky popis opatrenia V bytoch nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor si mnohí 
nájomníci neplatia pravidelne poplatky za elektrickú energiu 
alebo nezaplatia nedoplatky za ročné zúčtovanie. V tomto 
prípade sú po následnom upozornení odpojení od elektrickej 
energie. Stáva sa, že kvôli dlžobe na odbernom mieste si nový 
nájomca dlhšiu dobu nevie vybaviť pripojenie elektrickej 
energie. V inom prípade si urobí čierny odber priamo na 
elektrických hodinách.  

Merateľné ukazovatele 
Počet domácností odoberajúcich elektrickú energiu 
- 44 bytov má legálne svoju elektrickú energiu 
- 3 voľné byty bez elektrickej energie 
Počet nelegálnych odberov elektrickej energie 
- 14 bytov nemá svoju elektrickú energiu, ale napájajú sa predlžovacími káblami                   
od ostatných do svojho bytu 
Zavedenie kreditného systému 
- Západoslovenská distribučná spoločnosť nedisponuje takýmto typom elektromerov a 
zatiaľ to nie je technicky možné, Západoslovenská distribučná je jediný distribútor 
elektriny na západnom Slovensku a z toho dôvodu nie je možné osloviť inú firmu 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty ZSE, Službyt Nitra, s. r. o. 

 
 

Názov opatrenia 2 
 

Rezerva na fond opráv 
 

Krátky popis opatrenia V bytoch nižšieho štandardu v lokalite Orechov dvor je výška 
nájomného v bytoch 1€/m2. Táto suma pokrýva len samotné 
nájomné, keďže kúrenie je na tuhé palivo alebo elektrickou 
energiou. Rovnako aj teplá voda je zabezpečovaná elektrickou 
energiou. Nájomcovia si netvoria rezervu na fond opráv, 
z ktorých by sa opravy realizovali. Obyvatelia tejto lokality sú 
nízkopríjmové osoby poberajúce najmä hmotnú núdzu, a tak 
majú možnosť hradiť opravy len po splátkach. Plnú sumu za 
opravu nie sú schopní uhradiť na jeden krát. Preto hrozí 
postupná devastácia nájomných bytov a znížený komfort 
bývania.  

Merateľné ukazovatele 
Počet neuhradených faktúr za opravy 
- 11 neuhradených faktúr 
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Počet nahlásených požiadaviek na opravy 
- 60 
Počet zrealizovaných opráv  
- 60 opráv 

Počet skutočne uhradených faktúr za opravy 
- 49 uhradených faktúr 
 
Opráv by bolo potrebných aj viac, ale Službyt Nitra žiada, aby mali dopredu peniaze, takže 
klienti od nahlásenia opravy odstúpia. Ten počet opráv v prvom polroku sú len havarijné 
stavy. 
Nastavenie systému platenia do rezervy na fond opráv nie je možné uskutočniť 
Komunikácia so Službytom Nitra s. r. o., využívanie inštitútu osobitného príjemcu, 
spolupráca pri vypisovaní poštových poukážok  prebieha a funguje 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty Službyt Nitra, s. r. o. 

 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 1 Bývanie v mestskej časti Krškany (Orechov dvor) 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
 

Príjazdová cesta na Orechov dvor 
 

Krátky popis opatrenia Príjazdová cesta do lokality Orechov dvor v Nitre je dlhodobým 
problémom. Cesta na Jakuba Hašku je asfaltová, ktorá sa 
postupne stáva jednoprúdovou cestou (cca 200m), potom 
pokračuje už len vo forme poľnej cesty s výmoľmi (cca 600m). 
Na ceste sú dve výbočiská. 
Táto cesta je jedinou prístupovou komunikáciou do lokality 
Orechov Dvor, ktorá spája mesto s lokalitou, kde býva cca 450 
obyvateľov. Táto komunikácia je zároveň jedinou prístupovou 
cestou aj pre záchranné zložky, hasičov či záchranárov ale aj 
zamestnancov MsÚ v Nitre a rehoľné sestry, ktorí pôsobia 
v tejto lokalite. Prístupová komunikácia musí spĺňať potrebné 
parametre v zmysle platnej legislatívy. 

Merateľné ukazovatele 
Novovybudovaná prístupová komunikácia  
Novovybudovaný chodník pre peších 
Mobiliár, verejné osvetlenie 

-  v riešení, sú súčasťou projektovej dokumentácie 
Odboru investičnej výstavby a rozvoja obdržal spracovanú projektovú dokumentáciu        
pre potreby vydania územného  konania. Prebieha proces oslovenia dotknutých orgánov 
pre zabezpečenie potrebných vyjadrení k územnému rozhodnutiu.  
Následne po právoplatnom územnom rozhodnutí bude spracovaný II. stupeň PD                 
pre stavebné konanie.  
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Odboru investičnej výstavby a rozvoja bol doručený znalecký posudok, ktorý stanovuje 
všeobecnú hodnotu pozemkov v súkromnom vlastníctve. OIVaR osloví vlastníkov a začne 
proces majetkovoprávneho usporiadania.  

Zvýšená dochádzka detí do ZŠ 
Nesplnené 
Odborný garant OIVaR MsÚ v Nitre 

Spolupracujúce subjekty  
Odborné útvary a odbory Mestského úradu v Nitre 

 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Bývanie 
Problém č. 2 Bývanie v mestskej časti Krškany 
Problém č. 3 Bývanie  mestskej časti Dražovce 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
 

Stratégia rozvoja bývania v meste Nitra 
 

Krátky popis opatrenia Vypracovať strategický dokument v oblasti bytovej politiky na 
území mesta Nitry, ktorý detailne zmapuje situáciu z hľadiska 
územných, technických podmienok, ako aj stavu bytového 
fondu a úrovne bývania podľa  definovaných skupín. Zároveň 
má koncepčne navrhnúť víziu mesta Nitry pre nasledujúce 
obdobie, ciele a konkrétne aktivity na ich dosiahnutie. 
Dokument bude špecificky riešiť bytovú problematiku 
znevýhodnených a marginalizovaných skupín a zameria sa aj na 
výstavbu bytov nižšieho štandardu. Dokument bude obsahovať 
aj návrh prestupného bývania a podmienky pre nájomníkov na 
prestupné bývanie. 

Merateľné ukazovatele 
Stratégia rozvoja bývania v meste Nitra schválená MZ v Nitre  
Počet nových lokalít vytipovaných na bytovú výstavbu 
Počet objektov vytipovaných na rekonštrukciu 
Počet nových bytových jednotiek/rok 
Odbor sociálnych služieb v roku 2022 verejným obstarávaním vybral spracovateľa 
strategického dokumentu Program rozvoja bývania – Inštitút aktívneho bývania 
a v spolupráci s ním prebieha spracovanie strategického dokumentu. Súčasťou tohto 
dokumentu má byť aj vytipovanie lokalít na výstavbu a objektov vhodných na 
rekonštrukciu. V roku 2022 pribudlo 33 bytových jednotiek obstaraných z verejných 
zdrojov.  
V 2. polroku 2022 odbor sociálnych služieb koordinoval proces tvorby strategického dokumentu 
Program rozvoja bývania, pričom bol tvorený participatívnou formou na 4 pracovných stretnutiach 
za účasti širokého spektra aktérov bytovej politiky. Zostavený bol návrh strategickej časti tohto 
dokumentu. 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb 

Externý spracovateľ dokumentu 
Spolupracujúce subjekty Externý spracovateľ dokumentu 

Odborné útvary a odbory Mestského úradu v Nitre 
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 KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Terénna sociálny práca a komunitná sociálna práca 
Problém č. 1 (Ne)Efektívnosť vykonávania opatrení v MRK 

Názov opatrenia Spolupráca s ÚPSVaR Nitra, odd. SPOD a SK 

Krátky popis opatrenia  Neefektívna výmena informácií medzi TSP/KP 
a SPODaSK 

 Nedostatočný terénny výkon SPODaSK           
v MRK lokalitách  

 Neefektívna písomná komunikácia medzi TSP/KP       
a SPODaSK 

 
Merateľné ukazovatele 
Počet realizovaných stretnutí s OOS/TSP/KP a ÚPSVaR  
- 13 stretnutí 
Počet výjazdov SPOD a SK v MRK lokalitách  
- oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately údaj neposkytlo 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP 
Spolupracujúce subjekty ÚPSVaR Nitra 

 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Terénna sociálna práca a komunitná sociálna práca 
Problém č. 1 (Ne)Efektívnosť vykonávania opatrení v MRK 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Spolupráca s UKF Nitra – Ústav romologických štúdií 

 

Krátky popis opatrenia  posilnenie spolupráce medzi UKF Nitra, katedrou 
sociálnej práce a Ústavu Romologických štúdií, 

 motivovanie študentov v absolvovaní povinnej praxe                      
v lokalitách s prítomnosťou MKR v Nitre,  

 spolupráca so študentmi ÚRŠ a pracoviskami TSP a KP, 
 motivovanie pedagógov o možnosť dobrovoľníckej 

práce študentov v rámci konkrétnych predmetov počas 
semestra. 

Merateľné ukazovatele 
Počet študentov absolvujúcich povinnú prax v MRK lokalitách 
- v druhom polroku 2022 absolvovala 1 študentka povinnú prax v lokalite Orechov dvor 
Počet študentov absolvujúcich dobrovoľnícke aktivity v MRK lokalitách 
- v druhom polroku 2022 neabsolvoval žiadny študent dobrovoľnícke aktivity v lokalite 
Orechov dvor.  
Počet absolventov pokračujúcich na TPP v MRK lokalitách 
- v druhom polroku 2022 nepokračoval na TPP žiadny z absolventov v lokalite Orechov 
dvor 

Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP  
Spolupracujúce subjekty UKF Nitra – URŠ  
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PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Zdravie 
Problém č. 1  Nízka úroveň hygieny  
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
 

Zvýšenie intervalu kontroly hygienického štandardu                         
a spolupráca s APZ 

Krátky popis opatrenia  Zlepšenie hygienických návykov u obyvateľov 
komunity 

 Motivácia k udržiavaniu čistoty v domácnosti 
 Motivácia k udržiavaniu čistoty vonkajších 

priestoroch komunity 
 Aktívna spolupráca s APZ a MOPS 

 
Merateľné ukazovatele 
Počet vykonaných intervencií  v oblasti zdravia u obyvateľov MRK lokalít 
- TSP a TP (Orechov dvor + Drážovce) za prvý polrok 2022 vykonali 576 intervencií,  
hygiena a zdravotný stav väčšiny obyvateľov je na veľmi nízkej úrovni.  
 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP a TP, KP  
Spolupracujúce subjekty APZ 

 
 
PO 4  SOCIÁLNA OBLASŤ/časť: Zdravie 
Problém č. 2  Nedostatočná preventívna zdravotná starostlivosť u obyvateľov 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia Osvetová činnosť 

Krátky popis opatrenia  efektívnejšia spolupráca medzi TSP a TP, KP a APZ 
 aktívna depistáž v MRK lokalitách 
 realizácia skupinových aktivít s obyvateľmi MRK 

zameraných na zvýšenie povedomia o zdraví 
Merateľné ukazovatele 
Počet zrealizovaných stretnutí TSP, KP a APZ 
 - jedenásť stretnutí (17.08.2022, 18.08.2022, 08.09.2022, 03.10.2022 2x, 07.10.2022, 11.10.2022, 
13.10.2022, 22.11.2022, 30.11.2022, 08.12.2022) 
Počet zrealizovaných skupinových osvetových aktivít v MRK lokalitách 
 - jedna aktivita – zameraná na prevenciu pedikulózy v lokalite Orechov dvor aj Dražovce 
Počet intervencií zameraných na oblasť zdravia 
 - TSP a TP (Orechov dvor + Dražovce) za druhý polrok 2022 vykonali 576 intervencií, hygiena 
a zdravotný stav väčšiny obyvateľov je na veľmi nízkej úrovni 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb, TSP/KP 
Spolupracujúce subjekty APZ, MOPS  

 
 
 
 



23 
 

PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 2 Pracovné návyky (likvidácia čiernych skládok) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Navýšenie rozpočtu na odstraňovanie čiernych skládok  

 
Krátky popis opatrenia Vyčlenenie dostatočných zdrojov na odstránenie už 

vytvorených nelegálnych skládok odpadu v lokalitách. OŽP             
v súčasnosti disponuje rozpočtovou kapitolou 30.000€. Ide však 
o prostriedky určené pre celé územie mesta Nitry. V súčasnosti 
sa ako problém pri odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu 
javí disponibilná fyzická pracovná sila, teda pracovníci, ktorí 
manuálne pomáhajú pri asanácii skládok 

Merateľné ukazovatele 
Množstvo odstránených ton odpadu za sledované obdobie  
- 10 ton 
 
Podarilo sa navýšiť rozpočet na likvidáciu čiernych skládok na 45 000 EUR/rok 2022. 
Prijatie pracovníkov na ručnú nakládku odpadu sa zatiaľ nerealizovalo. Od začiatku r. 2022 
likvidujú čierne skládky na území mesta Nitra externí dodávatelia v súčinnosti 
s Nitrianskymi komunálnymi službami.  
 
Odborný garant Odbor životného prostredia, referent pre odpadové 

hospodárstvo 
Spolupracujúce subjekty Stredisko mestských služieb a Nitrianske komunálne služby 

 
 
PO 5 ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 2 Pracovné návyky (likvidácia čiernych skládok) 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Predchádzanie vzniku čiernych skládok osvetou 

 
Krátky popis opatrenia • Organizovanie pravidelných informačných stretnutí                   

pre rómsku komunitu s cieľom zvýšiť povedomie o správnom 
nakladaní s odpadom a zabrániť tak zakladaniu nelegálnych 
skládok. 
• Pod záštitou mesta/MsP/MOPS vytvoriť „zelené 
hliadky“, ktorých členovia by pochádzali z miestnej rómskej 
komunity. Tieto zelené hliadky by pravidelne monitorovali 
najviac kritické lokality a podieľali sa v spolupráci s OŽP/NKS na 
sanácii nelegálnych skládok a v neposlednom rade by zelené 
rómske hliadky pozitívne vplývali na ostatných členov komunity. 

Merateľné ukazovatele 
Množstvo ton odpadu za sledované obdobie (nižšie ako pred zavedením opatrenia)  
Zatiaľ opatrenie nebolo zrealizované. Projekt je v prípravnej fáze nastavovania procesov. 
V II. polroku 2022 prebehlo niekoľko stretnutí s regionálnym koordinátorom Úradu 
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splnomocnenca vlády pre rómske komunity, na základe ktorých bude v I. kvartáli roka 
2023 zriadená pracovná skupina, ktorá pripraví projekt. 
Odborný garant Odbor životného prostredia, Úrad splnomocnenca vlády SR      

pre rómske komunity 
Spolupracujúce subjekty Odbor školstva mládeže a športu, Nitrianske komunálne služby 

 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 3 Miestna občianska poriadková služba/MOPS 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Navýšenie členov MOPS 

 
Krátky popis opatrenia Navýšenie počtu členov MOPS z počtu 4 na 8. 
Merateľné ukazovatele 
Navýšenie počtu MOPS na požadované množstvo 
Následná výzva na príslušníkov MOPS obsahovala kritérium na počet členov v zmysle 
žiadosti z minulosti, z toho dôvodu bolo možné cez zdroje EÚ financovať iba 4 členov 
MOPS, navýšenie počtu MOPS je naviazané na rozpočet mesta, a teda 100% financovanie 
z rozpočtu. V súčasnosti neevidujeme ďalšiu výzvu, ktorou by sme vedeli financovať tieto 
náklady. 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty Odbor projektového a strategického riadenia, Mestská polícia 

 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 3 Miestna občianska poriadková služba/MOPS 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 
Zázemie pre členov MOPS 

 
Krátky popis opatrenia • Mestská polícia opakovane navrhuje vytvoriť 

štandardné podmienky na prezlečenie, občerstvenie, toaletu 
pre členov MOPS v lokalite Krškany a Dražovce vo forme 
zriadenia jednej miestnosti s toaletou, stolom, dvomi 
stoličkami, skrinka  na veci a podobne, ktoré by slúžili iba pre 
potreby členov MOPS. 

Merateľné ukazovatele 
Vybudovanie zázemia pre MOPS 
-  
Odborný garant Odbor sociálnych služieb  
Spolupracujúce subjekty Odbor majetku, dotknuté výbory mestských častí, Odbor 

investičnej výstavby a rozvoja 
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Názov opatrenia 2 
 

Služobné vozidlo pre MOPS 
 

Krátky popis opatrenia Navrhujeme, ak Mesto disponuje materiálnymi alebo 
finančnými prostriedkami (staršie a nevyužívané vozidlo) 
prideliť MOPS jedno funkčné vozidlo na presuny, pretože 
lokality Krškany, Dražovce a Orechov dvor sú okrajové mestské 
časti, hliadky MOPS sú častokrát telefonicky inštruované na 
rýchly presun z jednej lokality do druhej   na riešenie problémov. 

Merateľné ukazovatele 
Úplné zrealizovanie opatrenia 
- nezrealizované 
Odborný garant Odbor sociálnych služieb 
Spolupracujúce subjekty  

 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 4 Sociálny podnik 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
 

Definovanie jednotlivých cieľov sociálneho podniku – zber 
dát 

Krátky popis opatrenia Zber dát a ich analýza pre správne nastavenie fungovania 
sociálneho podniku. Zadefinovať zainteresované osoby.   

Merateľné ukazovatele 
Podnikateľský plán 
V roku 2021 prebehla analýza informácií, ktoré mesto zozbieralo ohľadom vzniku 
sociálneho podniku, v rámci dotazníka pre verejnosť boli zadefinované aktivity,              
ktoré  by sociálny podnik mal vykonávať a o ktoré by bol zo strany verejnosti záujem. 
Avšak pri analýze pracovnej sily sme dospeli k záveru, že bude náročné zabezpečiť 
pracovnú silu na plný úväzok zo strany MRK, a teda fungovanie podniku by bolo                 
od začiatku ohrozené.  Po vyhodnotení týchto informácií sa nepristúpilo k vytvoreniu 
podnikateľského plánu, nakoľko by nebol rentabilný. 
Odborný garant Odbor projektového a strategického riadenia 
Spolupracujúce subjekty Odbor sociálnych služieb, Stredisko mestských služieb, 

zástupcovia VMČ 
 
 
PO 5  ZAMESTNANOSŤ 
Problém č. 4 Sociálny podnik 
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia Nastavenie procesov fungovania sociálneho podniku 

Krátky popis opatrenia 1. Analýza východiskovej 

2. Podnikateľský plán sociálneho podniku  
3. Marketingový plán sociálneho podniku 
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4. Finančný manažment sociálneho podniku  
5. Personálny manažment sociálneho podniku  

 
Merateľné ukazovatele 
sociálny podnik 
Zberom dát bolo zistené, že realizácia sociálneho podniku nie je v danom čase vhodným 
opatrením, ktoré rovnako nie je kryté rozpočtom mesta. Taktiež nie je definovaná 
obsahová náplň podniku. 
Odborný garant Odbor projektového a strategického riadenia 
Spolupracujúce subjekty Odbor sociálny služieb 
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PO 6  INTERKULTÚRNA SPOLUPRÁCA 
Problém č. 1  Nedodržiavanie podmienok krátkodobého užívania/prenájmov priestorov 
kultúrnych zariadení v majetku mesta (v zmysle stanovených podmienok /VZN č.13/2019, 
Cenník mesta Nitra) 
 
KRÁTKODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 
Nastavenie podmienok prenájmov (krátkodobého užívania) 

priestorov kultúrnych zariadení 
Krátky popis opatrenia V spolupráci s výbormi mestských častí nastaviť v krátkom 

časovom horizonte podmienky prenájmov KZ                          
v súlade s aktuálne platnými záväznými dokumentami 
(v zmysle platných legislatívnych rámcov, VZN č. 13/2019, 
Cenník mesta Nitra) 

Merateľné ukazovatele 
Počet prenájmov/bez potreby uplatnenia sankcie 
- nastavené sankcie v zmluvách 
Počet prenájmov: 
KD Dražovce - 232 
KD Dolné Krškany - 188 
(sumár=celkový počet vrátane pravidelných) 
Počet prenájmov s uplatnením sankcie: 0 

Odborný garant Odbor kultúry MsÚ/referát kultúrnej infraštruktúry 
Spolupracujúce subjekty Výbory mestských častí, referát právny a vymáhania 

pohľadávok, odbor majetku 
 
 
PO 6  INTERKULTÚRNA OBLASŤ 
Problém č. 2  Začlenenie (integrácia) minority do kultúrneho života v mestských 
častiach  
 
DLHODOBÉ OPATRENIA 

Názov opatrenia 1 
 

Dostupná kultúra pre všetkých/sociálna inklúzia 
 

Krátky popis opatrenia V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu 
NK31 a Stratégiou prístupnosti mesta Nitry je potrebné 
dôsledne sledovať cieľ postupného odbúrania kultúrnych, 
sociálnych, ekonomických a fyzických bariér vo všetkých sférach 
kultúrneho života mesta. Ako nevyhnutné sa ukazuje  
sieťovanie subjektov pracujúcich s minoritou, pôsobiacich 
v kultúrnej oblasti, výbormi mestských častí        a komunitami 
samotnými k dosiahnutiu  s cieľa, ktorým je kompaktný živý 
komunitný spoločenský a kultúrny život v mestských častiach 
s plne integrovanou participujúcou minoritou. 

Merateľné ukazovatele 
Počet usporiadaných podujatí  
- 2 stretnutia (prezentácia, diskusia dobrá prax Merateľné ukazovatele 
Počet usporiadaných podujatí  
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- pravidelné hudobné krúžky na 3 školách/+ v priestore KD Dolné Krškany/, 3 open      
   bubnové workshopy /získaný grant z MK SR / 
- 1 vystúpenie – v rámci podujatia Adventná Nitra 2022 /ZŠ Novozámocká/ 

Odborný garant Odbor kultúry MsÚ 
Spolupracujúce subjekty Výbory mestských častí, OŠMaŠ, komunitné centrá, zzpo 

Nitra2026, EduNRoma, základné umelecké školy, CVČ Domino, 
občianske združenia, neziskové organizácie, a i. 

 

 

 


