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SOCIÁLNA POMOC 
členka Komisie sociálnej pomoci 

1. Iniciovanie dofinancovania poskytovaných sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi na území Nitrianskeho samosprávneho 
kraja v roku 2018 z ušetrených finančných prostriedkov v rozpočte NSK na rok 2018 určených na poskytnutie finančného príspevku 
na odkázanosť pre neverejných poskytovateľov, ktorý kompetenčne prešiel na MPSVaR SR.


2. Iniciovanie na komisii a predloženie návrhu uznesenia na zastupiteľstve o zmenu miesta výkonu novozriaďovaných služieb včasnej 
intervencie (SVI) v Nitre a v Leviciach mimo existujúcich priestorov zariadení sociálnych služieb VINIČKY (Nitra) a JESEŇ ŽIVOTA 
(Levice) poskytovaných pobytovou formou. Uznesenie nebolo Z NSK schválené.


3. Iniciovanie vypracovania analýzy o službe včasnej intervencie (SVI) poskytovanej v ZSS KREATÍV (Klasov) a ZSS KAMILKA (Maňa) s 
definovaním počtu rodín, ktorým sa poskytuje terénna a ambulantná forma SVI, s definovaním typu zdravotného postihnutia alebo 
zdravotného ohrozenia klientov SVI, s definovaním počtu zamestnancov podľa pracovných pozícií, ktorí poskytujú SVI v 
spomenutých zariadeniach.


4. Upozorňovanie na najvyšší podiel poskytovaných sociálnych služieb pobytovou formou v zariadeniach sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v porovnaní s inými krajmi na Slovensku. 


5. Poukázanie na potrebu vytvoriť motivačný mechanizmus na podporu rozvoja sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a 
terénnou formou v Nitrianskom samosprávnom kraji.


6. Vznesenie pripomienok k vyhodnoteniu plnenia úloh a aktivít vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne 
Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012 - 2017 za rok 2017.


7. Iniciovanie navýšenia finančného ohodnotenia zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, čo bolo následne schválené aj uznesením Z NSK.


8. Schválenie zámeru na zriadenie núdzového bývania a zriadenie špecializovaného zariadenia pre deti a mladých dospelých s 
autizmom v Hurbanove a upozornenie na potrebu zriadenia a poskytovania sociálnych služieb určených pre ľudí s autizmom v Nitre. 


9. Predloženie zásadných a koncepčných pripomienok k Návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2018 - 2023 a predloženie návrhu uznesenia na zastupiteľstve dopracovať Koncepciu o analýzu 
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode vyššieho územného celku podľa jednotlivých 
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druhov a foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, a doplniť ciele a priority rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov 
a foriem sociálnych služieb a cieľových skupín. Uznesenie bolo Z NSK schválené.


10. Iniciovanie a schválenie navýšenia finančného príspevku pre vykonávateľa opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
vyžadujúce akreditáciu na 14 tisíc Eur na rok.


11. Predloženie návrhu vypracovať právny rámec pre Nitriansky samosprávny kraj na udelenie mimoriadnej dotácie s cieľom 
dofinancovania najmä prevádzkových nákladov u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v mimoriadnych situáciách so 
zámerom riešiť deficitné financovanie sociálnych služieb v celoslovenskom meradle. Uznesenie bolo Z NSK schválené.


12. Snaha zabojovať za mimoriadnu dotáciu v roku 2018 pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a zvlášť pre OAZIS - 
Zariadenie sociálnych služieb z Komárna, ktoré má ako jediné ZSS v priemere nižšie príjmy od klientov, ako sú v ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Uznesenie vzhľadom na absentujúci právny rámec som musela stiahnuť.


13. Aktívna komunikácia s verejnými i neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a s 
Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja.


14. Rozhodnutím Zastupiteľstva NSK som sa stala členkou Monitorovacieho výboru Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 - 2022.


ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
členka Komisie školstva a mládeže 

1. Doplnenie ukazovateľov o počte žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, o počte špeciálnych pedagógov, 
asistentov učiteľa a psychológov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja ako nového 
sledovaného údaju v Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Nitrianskom samosprávnom kraji - 
aktualizácia pre školský rok 2019/2020.
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2. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov podľa indikovanej potreby na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Nitrianskeho samosprávneho kraja z rozpočtu NSK na financovanie asistentov učiteľa, špeciálnych pedagógov a psychológov.


3. Iniciovanie výzvy ohľadom potreby vytvorenia prístupných podmienok a dostupnosti asistentov učiteľa pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.


4. Iniciovanie zverejnenia a zapracovanie informácie o bezbariérovom prístupe a možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov na 
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v Študentskom servise.


5. Na základe nových podmienok pre stanovenie smerných čísel počtov žiakov vychádzajúcich z  Prognózy očakávaného počtu žiakov 
1. ročníka v jednotlivých odboroch vzdelávania pre školský rok 2019/2020 vzhľadom na očakávanú potrebu trhu práce v územnej 
pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja určenú Regionálnou platformou pre určovanie potreby trhu práce som iniciovala 
potrebu otvoriť rozhovory medzi predsedom NSK a príslušným ministerstvom o aplikačnej praxi a o požiadavke zmeny príslušnej 
legislatívy v danej oblasti.


6. Podpora rovnakého a rovnocenného financovania v rámci dotácií z  vlastných príjmov Nitrianskeho samosprávneho kraja 
zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na 
území Nitrianskeho samosprávneho kraja.


7. Iniciovanie uznesenia v rámci prenájmu plôch na území stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho 
kraja za účelom umiestnenia veľkoplošných reklamných zariadení tak, aby reklamný obsah na reklamných zariadeniach negatívne 
neovplyvňoval výchovnovzdelávací proces.


8. Rozhodnutím Zastupiteľstva NSK som sa stala členkou Rady školy SOŠ veterinárna v Nitre.
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