VITAJTE
V NITRE
INFORMAČNÁ BROŽÚRA PRE
CUDZINCOV, KTORÍ PRACUJÚ
ALEBO ŠTUDUJÚ V MESTE NITRA

VITAJTE V NITRE
Milí cudzinci,
Pripravili sme pre vás stručnú informačnú brožúrku určenú tým,
ktorí pracujú alebo študujú v meste Nitra. V nasledujúcich kapitolách vám stručne vysvetlíme ako máte postupovať, ak ...
Ste cudzinec, ktorý sa prisťahoval do SR
a chce bývať v Nitre.
Ste cudzinec, ktorý chce v Nitre pracovať/podnikať.
Ste cudzinec žijúci v Nitre, ktorý chce
mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť.
Ste cudzinec žijúci v Nitre, ktorý potrebuje
pomoc v ťažkej sociálnej situácii.
Ste cudzinec žijúci v Nitre, ktorý potrebuje
zabezpečiť pre svoje dieťa školskú dochádzku
alebo chce v Nitre študovať.
Ste cudzinec, ktorý chce v Nitre zmysluplne
tráviť voľný čas.
Ste cudzinec žijúci v Nitre a chcete sa
bez problémov prepravovať.

V brožúrke nájdete zároveň prehľad všetkých dôležitých adries
a telefónnych kontaktov. Komplexné informácie o službách, ktoré sú v meste Nitra poskytované cudzincom nájdete aj na stránke projektu www.comin.sk.
Brožúrku pre vás pripravili členovia tímu aktívne participujúci na
projekte „COMIN – Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre“, ktorého hlavným cieľom je
vytvorenie podmienok pre sociálnu inklúziu cudzincov v našom
meste.
Ide o prvý komunitný projekt sociálnej inklúzie cudzincov v SR,
ktorý vznikol na základe rozhodnutia samosprávy a je realizovaný v rámci medzisektorovej spolupráce viacerých subjektov
– Mesta Nitra, nitrianskych mimovládnych organizácií, zamestnávateľov ako aj inštitúcií štátnej správy pôsobiacich v našom
meste.

MESTO NITRA
Mesto Nitra je v súčasnosti piatym najväčším mestom na Slovensku. Leží v Nitrianskom kraji, severovýchodne od Bratislavy.
Dominantou Nitry je Nitriansky hrad. Cez Nitru preteká rovnomenná rieka Nitra. Je známa svojou bohatou históriou, ako poľnohospodárske centrum a aj ako mesto mladých.
Počet obyvateľov: 78 353 (k 2. 1. 2020)
Rozloha mesta: 100,45 km²
Nitra sa delí na 7 mestských častí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolné Krškany + Horné Krškany,
Staré mesto,
Čermáň,
Klokočina,
Diely + Kynek + Mlynárce + Párovské Háje,
Dražovce + Zobor,
Chrenová + Janíkovce.

V Nitre žije viac ako 5 000 cudzincov s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorí pochádzajúci najmä zo Srbska,
Ukrajiny, Talianska, Rumunska,
Bulharska a Česka.
Každý, kto žije v Nitre a má
prechodný alebo trvalý pobyt,
vrátane cudzincov, má právo
podieľať sa na chode samosprávy. Môže sa zúčastňovať na
stretnutiach samosprávy, adresovať svoje návrhy alebo petície
primátorovi, mestskému zastupiteľstvu a poradným orgánom
samosprávy. K hlavným povinnostiam patrí platenie miestnych
daní a poplatkov, napr. dane z nehnuteľností, dane za psa, dane
za užívanie verejných priestranstiev, dane za ubytovanie, miestny poplatok za rozvoj a poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Obyvatelia mesta s trvalým pobytom, vrátane
cudzincov, majú volebné právo do samosprávnych orgánov mesta, môžu voliť primátora a mestské zastupiteľstvo a majú právo
byť volení do orgánov mesta a právo hlasovať v miestnom referende.

Mesto poskytuje svojim obyvateľom množstvo služieb, týkajúcich sa rôznych oblastí život. Voči obyvateľom má informačné
povinnosti, vydáva povolenia (napr. povolenie osobitných prevádzkových hodín, povolenie predaja na trhovom mieste, povolenie realizácie podnikateľského zámeru na území mesta, vyhradenie parkovacieho miesta, vydanie parkovacej karty, vydanie
hlasovacieho preukazu, vydanie rybárskeho lístka), poskytuje
opatrovateľskú a sociálnu službu, vydáva stanoviská, vybavuje
sťažnosti a podnety.
Obyvatelia mesta majú voči mestu oznamovacie povinnosti,
týkajúce sa napr. konania kultúrneho podujatia, konania dražby,
zmeny otváracích hodín prevádzky, a iné.
Kompletný zoznam služieb je dostupný na webovej stránke
Nitry.

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC, KTORÝ
SA PRISŤAHOVAL DO SR
A CHCE BÝVAŤ V NITRE
Ak ste cudzinec a prisťahovali ste sa do Nitry z iného miesta
na Slovensku alebo priamo zo zahraničia, ste povinný splniť si
ohlasovaciu povinnosť na cudzineckej polícii v Nitre.
Podmienky vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenska
závisia od toho, či je cudzinec štátnym príslušníkom členského
štátu EU, EHS, alebo Švajčiarska (ďalej len EU), alebo či je štátnym príslušníkom tretej krajiny.
Občania členských štátov EU môžu vstúpiť a zdržiavať sa na
území Slovenska bez ďalších podmienok po dobu troch mesiacov odo dňa vstupu. V prípade, ak sa chcú zdržiavať na území
SR po dobu dlhšiu ako tri mesiace, majú povinnosť požiadať
o registráciu pobytu na Oddelení cudzineckej polície. Podobný
režim pobytu sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov občanov
členských štátov EU.
Štátni príslušníci tretích krajín (všetci cudzinci, ktorí nie sú
občanmi členského štátu EU), môžu vstúpiť a zdržiavať sa na
území Slovenska krátkodobo (do 90 dní) na základe udelených
víz alebo na základe bezvízového styku.
Slovenská republika udeľuje dva typy víz: víza typu C - tzv. schengenské víza a víza typu D - tzv. národné víza. Žiadosť o víza musí
cudzinec podať na zastupiteľskom úrade v zahraničí. Zoznam
zastupiteľských úradov je dostupný na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ak sa chce štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenska
zdržiavať dlhšie ako 90 dní, musí mať udelený prechodný alebo trvalý pobyt. Žiadosť o pobyt podáva cudzinec na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo v prípade, ak to umožňuje
zákon o pobyte cudzincov, na príslušnom oddelení cudzineckej
polície. Na podanie žiadosti na oddelení cudzineckej polície a na
iné úkony sa odporúča použiť objednávací systém.

Prechodný pobyt sa udeľuje na konkrétne časové obdobie a na
jeden konkrétny účel. Môže byť udelený na účel podnikania,
zamestnania, štúdia, sezónnych prác, osobitnej činnosti (lektorskej, športovej, umeleckej, dobrovoľníckej činnosti a pod.),
výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, osobe s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí alebo osobe s priznaným
dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ alebo ako Modrá
karta EU.
Trvalý pobyt sa udeľuje buď na 5 rokov alebo na neobmedzený
čas. Nie je účelovo viazaný. To znamená, že cudzinec môže vykonávať rôzne činnosti naraz, napr. pracovať, podnikať, študovať,
atď. Rozlišujeme tri typy trvalého pobytu: trvalý pobyt na 5 rokov,
trvalý pobyt na neobmedzený čas a dlhodobý pobyt.
Podľa typu udeleného pobytu môžete buď vykonávať jednu konkrétnu ekonomickú činnosť, na ktorú je Váš pobyt viazaný, alebo
v prípade niektorých typov pobytov môžete vykonávať akúkoľvek
činnosť bez obmedzení. Pred tým, ako začnete vykonávať prácu
alebo podnikať, vždy odporúčame informovať sa, či máte na vykonávanie danej činnosti potrebné oprávnenie. Ak by ste vykonávali činnosť bez potrebných oprávnení alebo povolení, hrozí Vám
aj Vášmu zamestnávateľovi právny postih.
V meste Nitra máte možnosť získať bezplatné komplexné sociálnoprávne poradenstvo ohľadom vášho pobytu na jednom mieste. Služby vám poskytne Miesto prvého kontaktu, ktoré sídli na
Mestskom úrade v Nitre v Klientskom centre, na adrese Štefánikova trieda 60, Nitra. Cudzincom poskytuje konzultácie osobne
v rámci otváracích hodín, telefonicky aj emailom.
Miesto prvého kontaktu
Mestský úrad v Nitre,
Klientske centrum,
Štefánikova trieda 60, Nitra
Otváracie hodiny:
utorok 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Tel: +421 940529727
Email: info@comin.sk
Web: www.comin.sk

Adresy a kontakty významných inštitúcii z Nitry pôsobiacich
v oblasti vybavenia prechodného alebo trvalého pobytu:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2, Nitra
Email: ocp.nitra@minv.sk
Tel: +421-96130-3230
Mestský úrad Nitra
Klientske centrum
Štefánikova trieda 60, Nitra
Tel: 037/65 02 111
Email: podatelna@msunitra.sk
Email: info@nitra.sk
Web:
www.nitra.sk/zobraz/sekciu/vitajte-v-nitre
Mestská polícia mesta Nitry
Cintorínska 6, Nitra
Tel: 037/6922 555
Web: www.mspnitra.sk
E-mail: msp@mspnitra.sk
POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV:
Krajský koordinátor – Odbor prevencie kriminality MV SR
Okresný úrad Nitra
Štefánikova trieda 69, Nitra
Tel: 037/654 92 68
Turistické informačné centrum Nitra
Štefánikova trieda 1
Nitra
Tel: 0904 173 384
Email: info@nitra.sk
Web: www.nitra.eu
Okresný úrad Nitra
Štefánikova trieda 69, Nitra
Tel: 037/ 65 49 11
Web: www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=21

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A, Nitra
Tel: 037 /6922 911
E-mail: info@unsk.sk
Web: www.unsk.sk
Kontakty na ďalšie dôležité inštitúcie:
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
Ružinovská 1/B
Bratislava
Tel: 09610-50701
Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych
záležitostí SR
Hlboká cesta 2
Bratislava 37
Konzulárny odbor MZV a EZ SR
Pražská 7
Bratislava
Tel: 02 5978 1111, 090607 2222
E-mail: info@mzv.sk
Web: www.mzv.sk

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC,
KTORÝ CHCE V NITRE
PRACOVAŤ / PODNIKAŤ
Vo väčšine prípadov platí, že ak chcete na Slovensku pracovať,
musíte sa Vy alebo Váš budúci zamestnávateľ obrátiť na Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre za účelom získania
povolenia na zamestnanie, resp. tzv. jednotného povolenia na
zamestnanie. Oprávnenie cudzincov zamestnať sa závisí od
typu udeleného pobytu a od splnenia ďalších podmienok, ktoré
súvisia s ochranou trhu práce v Slovenskej republike.
Občan členského štátu EÚ má neobmedzený vstup na trh práce
a preto nepotrebuje žiadne pracovné ani iné povolenia k tomu, aby
sa zamestnal. Zamestnávateľovi vzniká po zamestnaní občana EU
povinnosť do 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania zaslať
na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny tzv. informačnú kartu.
Štátny príslušník tretej krajiny sa môžu zamestnať jedine
v prípade, ak:
je držiteľom modrej karty EÚ,
bol mu udelený prechodný pobyt na účely zamestnania po potvrdení možnosti obsadenia voľného
pracovného miesta cudzincom,
bolo mu udelené pracovné povolenie a prechodný
pobyt na účely zamestnania,
bolo mu udelené pracovné povolenie a prechodný
pobyt na účely zlúčenia rodiny,
bolo mu udelené pracovné povolenie a prechodný pobyt ako štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má
postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom
štáte Európskej únie, alebo
spadá pod zákonnú výnimku, pri ktorej sa nevyžaduje
potvrdenie o možnosti obsadenia voľného miesta ani
pracovné povolenie.

Informácie o zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín, o vydávaní potvrdení o možnosti obsadiť voľné pracovné miesto cudzincom
a o pracovných povolaniach nájdete na webovej
stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak by ste chceli podnikať, je potrebné v prvom rade kontaktovať
Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu v Nitre.
Oprávnenie cudzincov podnikať závisí od typu udeleného pobytu. Podnikať môže štátny príslušník tretej krajiny ktorý má udelený prechodný pobyt na účel podnikania, prechodný pobyt na účel
štúdia, prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, prechodný pobyt s uznaným štatútom Slováka žijúceho v zahraničí, prechodný
pobyt s uznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
EU alebo akýkoľvek typ trvalého pobytu. Podnikať bez obmedzení môže aj občan EU. Ak cudzinec nemá udelený žiaden pobyt
a chce na Slovensku podnikať, môže požiadať o prechodný pobyt
na účel podnikania.
Komplexné bezplatné sociálno- právne poradenstvo ohľadom vášho zamestnania/podnikania získate osobne alebo prostredníctvom
emailu na adrese:
Miesto prvého kontaktu
Mestský úrad v Nitre,
Klientske centrum,
Štefánikova trieda 60,
Nitra
Otváracie hodiny:
utorok 09:00 – 11:00, 12:00-15:00
Tel: +421 940529727
Email: info@comin.sk
Web: www.comin.sk
Poradenstvo je poskytované jednotlivým cudzincom ako aj zamestnávateľom, ktorí by chceli cudzinca zamestnať.

Kontakty na ďalšie dôležité inštitúcie, ktoré môžete kontaktovať
ohľadom zamestnania a podnikania:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88
Nitra
Tel: 037/2440 339 (p. Sarazová)
Email: nr@upsvr.gov.sk
Web: www.upsvr.gov.sk
Európske služby zamestnanosti EURES
Okresný úrad Nitra – odbor živnostenského
podnikania
Štefánikova trieda 69
Nitra
Tel: 0903 428 725
Web: www.minv.sk/?odbor-zivnostenskeho-podnikania-5
Okresný súd Nitra - obchodný register
Štúrova 9
Nitra
Tel: 037/8841151
Email: podatelnaosnr@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_124

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC ŽIJÚCI
V NITRE, KTORÝ CHCE
MAŤ ZABEZPEČENÚ
ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ
Každý cudzinec s udeleným alebo registrovaným pobytom na
Slovensku je povinný mať uzavreté zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie môže byť verejné alebo komerčné. Ak ste cudzinec
s trvalým pobytom, ktorý je zamestnaný alebo ste samostatne
zárobkovo činnou osobou, stávate sa súčasťou systému verejného zdravotného poistenia. Ak ste zamestnanec, poistné na
verejné zdravotné poistenie vám odvádza zamestnávateľ z vašej
mzdy za rovnakých podmienok ako občanom SR. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, odvádzate poistenie priamo do
zdravotnej poisťovne taktiež za rovnakých podmienok, ktoré platia pre všetkých občanov SR.
Cudzinci, ktorí sa nemôžu podieľať na verejnom zdravotnom
poistení, musia uzavrieť individuálne komerčné zdravotné poistenie. Poistenec má na základe komerčného poistenia nárok na
zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom v zmluve s poisťovňou.
Adresy, kde sa môžete dať poistiť, sú nasledovné:
Všeobecná zdravotná poisťovňa:
Mostná 5850/58
P. O. BOX 11 B
Nitra 1
Tel: 0850 003 003
Web: www.vszp.sk
Union poisťovňa
Štefánikova 30
Nitra
Tel: 0850 003 333
Email: union@union.sk
Web: www.union.sk

Dôvera zdravotná poisťovňa
Kupecká 1347/7
Nitra 94901
Tel: 0850 850 850
Web: www.dovera.sk
Zaplatením vášho zdravotného poistenia získavate nárok na zdravotnú starostlivosť za rovnakých
podmienok, ktoré platia pre všetkých občanov
v SR. Zdravotnú starostlivosť poskytujú registrovaní poskytovatelia v ambulanciách alebo v nemocniciach.
Bežné zdravotné problémy rieši obvodný lekár. Každý pacient, aj
cudzinec, má právo na slobodný výber lekára. Ak pacient nemá
vyhliadnutého konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže sa prihlásiť k lekárovi podľa takzvaného zdravotného obvodu, do ktorého patrí. Zdravotný obvod je možné zistiť na
webovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť v Nitre sú
nasledovné:
Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 588/6, Nitra
Tel: 037 / 6545 111
Email: info@fnnitra.sk
Web: https://fnnitra.sk
Kardiocentrum Nitra s.r.o.
Špitálska 6, Nitra
Tel: 037/6933 211
E-mail: kardiocentrumnitra@kcnr.sk
Web: www.kcnr.sk
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Tel: 037/6941 111
E-mail: sekretariat@snzobor.sk
Web: www.snzobor.sk
Poliklinika Chrenová
Fatranská 12, Nitra
Poliklinika Klokočina
Hviezdoslavova trieda 1, Nitra

Poliklinika Rázusova
Rázusova 16, Nitra
E-mail: lekarenrazusova@gmail.com
Web: www.poliklinikarazusova.sk
Poliklinika sv. Medarda
Špitálska 13, Nitra
teL: 037/69 42 111
E-mail: recepcia@damipharm.sk
Web: www.damipharm.sk
ProCare Nitra
Fatranská 5, Nitra
Tel: 0907 336 699
Web: www.procare.sk/poliklinika/procare-nitra
Poliklinika MEDICENTRUM Nitra
Čajkovského 46, Nitra
Ambulantná pohotovosť pre deti a dorast
Ambulantná pohotovosť pre dospelých
Špitálska 13, Nitra
Kompletný zoznam ambulantných lekárov a zdravotníckych zariadení v Nitre nájdete na: https://www.e-vuc.sk/nsk/zdravotnictvo/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=91937

Ak máte problém zorientovať sa v právach a povinnostiach súvisiacich so zdravotným poistením a zdravotnou starostlivosťou
na Slovensku, kontaktujte prosím:
Miesto prvého kontaktu
Mestský úrad v Nitre,
Klientské centrum,
Štefánikova trieda 60, Nitra
Otváracie hodiny:
utorok 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Tel: +421 940529727
Email: info@comin.sk
Web: www.comin.sk

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC ŽIJÚCI
V NITRE, KTORÝ
POTREBUJE POMOC
V ŤAŽKEJ SOCIÁLNEJ
SITUÁCII
Ak ste cudzinec pracujúci v SR, v zásade platia
pre vás rovnaké pravidlá a podmienky sociálneho zabezpečenia ako pre občanov SR. Systém
sociálneho zabezpečenia predstavuje súbor
inštitúcií a opatrení zameraných na zmiernenie
následkov nepriaznivých životných situácií. Na Slovensku sa
systém sociálneho zabezpečenia skladá z troch pilierov: sociálne poistenie, štátna sociálna podpora a sociálna pomoc.
Ak ste zamestnanec, sociálne poistenie je odvádzané vašim zamestnávateľom každý mesiac do
sociálnej poisťovne. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, sociálne poistenie si odvádzate
do sociálnej poisťovne samostatne. Základné informácie o sociálnom poistení a výške odvodov,
ako aj nároku na sociálne dávky, nájdete na stránke Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
V prípade, že nastane situácia, v ktorej budete
potrebovať služby sociálnej podpory a pomoci,
(dôchodkový vek, ťažké zdravotné postihnutie,
umiestnenie dieťaťa do detských jaslí atď.) alebo
sa ocitnete v krízovej situácii (domáce násilie,
strata ubytovania, drogová závislosť, sociálne
vylúčenie atď.) môžete tak ako všetci ostatní obyvatelia mesta
Nitra, využívať širokú ponuku sociálnych služieb a poradenstva,
ktoré poskytujú odborné útvary mesta Nitra. Zoznam všetkých
sociálnych služieb poskytovaných mestom Nitra je dostupný na
webovom sídle mesta.

Bezplatné individuálne poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia vám poskytne:
Miesto prvého kontaktu
Mestský úrad v Nitre,
Klientske centrum,
Štefánikova trieda 60, Nitra
Otváracie hodiny:
utorok 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Tel: +421 940529727
Email: info@comin.sk
Web: www.comin.sk
Ďalšie užitočné adresy, kde môžete získať informácie ohľadom
sociálneho zabezpečenia:
Mestský úrad – Klientske centrum:
Štefánikova trieda 60, Nitra
Email: podatelna@msunitra.sk, info@nitra.sk
Tel: 037/65 02 111
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova tr. 88, Nitra
verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
Tel: 037/2440 317
Web: https://www.upsvr.gov.sk/nr.html?page_id=231735

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC
ŽIJÚCI V NITRE,
KTORÝ POTREBUJE
ZABEZPEČIŤ PRE
SVOJE DIEŤA ŠKOLSKÚ
DOCHÁDZKU ALEBO
CHCE V NITRE
ŠTUDOVAŤ
Školský systém v Slovenskej republike pozostáva z nasledovných základných stupňov:
Materské školy (3-6 roční) – predprimárne
vzdelávanie
Základné školy (6-15 roční) – primárne vzdelávanie
Stredné školy (15-19 roční) – sekundárne vzdelávanie
Vysoké školy, univerzity (od 19 rokov) – terciárne
vzdelávanie
Predprimárne vzdelávanie
Je zabezpečované v materských školách, ktoré
môže dieťa začať navštevovať od 3 rokov veku.
Mesto Nitra má zriadených 27 materských škôl.
V súčasnosti nie je školská dochádzka v rámci
predprimárneho vzdelávania povinná. Od roku
2021 bude predprimárne vzdelávanie povinné pre všetky deti od
5 rokov.
Základné vzdelanie
Ponúkajú ho základné školy. V meste Nitra je 18 štátnych základných škôl, 3 súkromné a 4 cirkevné základné školy. Pre deti
od 6 do 16 rokov platí na Slovensku 10 ročná povinná školská

dochádzka. Zápis do základných škôl sa zvyčajne
koná od 1. do 30. apríla. Zapísať je potrebné každé
dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov do 31. augusta prebiehajúceho roku. Mesto Nitra oznamuje na svojej
webovej stránke miesta a dátumy zápisu. Na zápis musí prísť
dieťa a zákonný zástupca. Ak dieťa cudzinca príde na Slovensko
počas školského roku, je potrebné ho po príchode na Slovensko
ihneď zapísať do školy.
S otázkami týkajúcimi sa zabezpečenia základného vzdelania
pre deti cudzincov sa môžete obrátiť priamo na Odbor školstva,
mládeže a športu Mestského úradu.
Stredoškolské vzdelanie
Stredné školy, stredné odborné školy a učilištia
spadajú do kompetencie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Študenti si môžu vybrať medzi všeobecným stredoškolským vzdelaním na gymnáziách
a špecializovaným stredoškolským vzdelávaním na školách so
zameraním na určité predmety, ktoré sú ukončené maturitou,
alebo učilišťami, ktoré sa končia bez maturity.
Viac informácii nájdete tu:
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/skoly-v-posobnosti-nsk
Univerzity a vysoké školy v Nitre
Podmienky štúdia pre zahraničných študentov na vysokých
školách v SR sú vo všeobecnosti rovnaké ako pre štátnych príslušníkov SR, ak sa prihlásia na akreditovaný študijný program
v slovenskom jazyku. Základnými podmienkami prijatia na štúdium sú:
dosiahnuté vzdelanie,
podanie prihlášky na štúdium.
Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského
štúdia, tzv. bakalárske štúdium je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška). Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu magisterského stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (podľa §56
ods. 2, zákona 131/2002). Základnou podmienkou
prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské

vzdelanie druhého stupňa. Univerzity môžu vyžadovať od cudzincov, aby sa zúčastnili prípravných kurzov (napríklad kurzov
slovenského jazyka). Niektoré univerzity organizujú samostatné
kurzy slovenského jazyka.
Školné
Pre slovenských a zahraničných študentov je štúdium v slovenskom jazyku na štátnych a verejných
vysokých školách bezplatné. Podľa zákona o vysokých školách však musia študenti platiť za štúdium
v inom ako slovenskom jazyku. Cenníky sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých vysokých škôl.
V Nitre pôsobia dve univerzity:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6408 111
e-mail: ukf@ukf.sk
Web: www.ukf.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Pavilón AE, 6.poschodie,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel: +421 37 641 4111, +421 37 641 5111
Email: verejnost@uniag.sk
Web: www.uniag.sk

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC,
KTORÝ CHCE V NITRE
ZMYSLUPLNE TRÁVIŤ
VOĽNÝ ČAS
Mesto Nitra je známe tým, že v ňom existuje množstvo profesionálnych kultúrnych inštitúcií, ktoré ponúkajú pestrý kultúrny
program počas celého roka. Medzi najznámejšie patria:
Divadlo Andreja Bagara, ktoré ponúka množstvo divadelných predstavení: www.dab.sk
Staré Divadlo Karola Spišáka www.sdn.sk
Nitrianska galéria www.nitrianskagaleria.sk
Nitrianska Synagóga
Pri synagóge 1387/3, Nitra
Ponitrianske múzeum www.muzeumnitra.sk
Krajské osvetové stredisko v Nitre www.kosnr.sk
Nitriansky hrad www.nitrianskyhrad.sk

MLYNY Cinemas
Galéria MLYNY Štefánikova tr. 61, Nitra
Web: www.mlyny-cinemas.sk
Cinemax Nitra
Chrenovská ulica 30, Nitra
Web: www.cine-max.sk
Kinoklub Tatra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul. 7. pešieho pluku 1, Nitra
Web: www.kinoklubnitra.sk

Okrem podujatí organizovaných profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami, sa v meste Nitra uskutočňuje aj množstvo ďalších zaujímavých kultúrno spoločenských eventov pre širokú verejnosť ako sú
napr. koncerty organizované na námestí, pešej zóne, open air podujatia v Hyde Parku.... Aktuálne informácie o všetkých kultúrnych
podujatiach v meste Nitra nájdete na stránke Turistického informačného centra Nitra https://www.nitra.eu/p/8600/kultura.html.
Informácie o podujatiach, ktoré organizujú odborné útvary mesta Nitra pre svojich občanov a návštevníkov mesta nájdete aj na
webe: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/kulturne-podujatia
Ak by ste sa rozhodli, že sa chcete stať súčasťou kultúrno spoločenského diania v našom meste, a chcete pripraviť napr. projekt
zameraný na poznávanie nových kultúr, môžete požiadať mesto
Nitra o nenávratnú dotáciu z rozpočtu mesta, pričom musíte splniť podmienky, ktoré nájdete na https://www.nitra.sk/zobraz/
sekciu/poskytovanie-nenavratnych-dotacii
Okrem kultúrnych inštitúcií sa v Nitre sa nachádza množstvo
športových a rekreačných zariadení. Medzi najvyhľadávanejšie
športoviská, ktoré sú v správe mesta Nitra, patria nasledovné:
Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4, Nitra
Email: m.kupel.nr@gmail.com
Tel: 0903/131 623
Web: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestsky-kupel
Letné kúpalisko
Jesenského 3, Nitra
Email: m.kupel.nr@gmail.com
Tel: 037/74 13 075, 0903 131 623
Web: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/letne-kupalisko
Mestská športová hala
Dolnočermánska 106, Nitra
Email: m.hala.nr@gmail.com
Tel: 037/792 27 00
Web: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestska-hala
Zimný štadión
Jesenského 2, Nitra
Tel: 0902 555 577
Email: sekretariat@hknitra.sk
Web: www.hockeynitra.com

Tenisové kurty
Ďumbierska 2, Nitra
Tel: 0911 519 420
Email: tenisove.kurty@gmail.com
Web: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/tenisovy-areal
Ak sa chcete lepšie spoznať s ľuďmi žijúcimi v našom meste, chcete získať nových priateľov a zároveň tráviť užitočne svoj voľný čas, môžete sa zapojiť
aj do dobrovoľníckych programov, ktoré vám ponúka
Nitrianska komunitná nadácia. Viac informácií o nich nájdete na:
https://comin.sk/sluzby/integracne-programy-pre-cudzincov/
Pre vaše deti mesto Nitra ponúka pestrú paletu kultúrnych a športových aktivít, realizovaných v rámci
krúžkovej činnosti. Centrum voľného času DOMINO
https://cvcnitra.edupage.org
ponúka rôznorodé kultúrne, športové, prírodovedecké a spoločenské krúžky pre deti počas celého roka. Pestrú paletu krúžkov
a jazykové vzdelávanie pre deti ponúka aj Cirkevné centrum voľného času Nitra https://www.ccvcnitra.sk/ccvc/index.php/sk/
V rámci mesta Nitra zabezpečujú kvalitné služby aj viaceré základné umelecké školy:
ZUŠ Jozefa Rosinského
Vajanského 1, Nitra
Tel: 037/7415629
Web: www.zusnitra.sk
ZUŠ Tralaškola
Ďurková 18, Nitra
Tel: 037/651 01 43
Email: tralaskola@tralaskola.sk
Web: www.tralaskola.sk
ZUŠ ARS štúdio
Dubíkova 24, Nitra – Mlynárce
Tel: 0903 220 085
Email: arsstudio.szus@gmail.com
Web: www.arsstudio.sk
Okrem umeleckej činnosti môžu vaše deti rozvíjať svoje nadanie
aj v rámci športových klubov. Ich prehľad nájdete na: https://
www.nitralive.sk/info-o-nitre/sportove-kluby/672-portove-kluby-v-nitre.html

AKO POSTUPOVAŤ AK...
STE CUDZINEC ŽIJÚCI
V NITRE A CHCETE SA
PREPRAVOVAŤ BEZ
PROBLÉMOV
V Nitre premáva 28 liniek mestskej hromadnej
dopravy. Cestovné poriadky nájdete priamo
aj na autobusových zastávkach. Cestovné je
možné platiť priamo u vodiča, prostredníctvom SMS alebo čipovej karty.
Informácie o autobusových spojoch a zastávkach mestskej hromadnej dopravy v Nitre môžete nájsť na:
• https://imhd.sk/nr/cestovne-poriadky
Ekologické cestovanie v rámci mesta umožňuje
zdieľanie bicyklov a kolobežiek.
• https://arriva.bike
• https://play.google.com/store/apps/details?id=sc.
mint.app&hl=en
Parkovanie v Nitre
Nitra je rozdelená do dvoch parkovacích zón,
v ktorých je možné parkovať iba s platným parkovacím lístkom. Parkovací lístok sa dá kúpiť
v automate alebo prostredníctvom SMS na čísle
2200. Cena parkovného v I. okruhu je 0,50 EUR
za prvú hodinu a 1,50 za každú ďalšiu hodinu.
Cena parkovného v II.okruhu je 0,50 EUR za prvú hodinu a 1 EUR
za každú ďalšiu hodinu.
Ak sa chcete prepravovať mimo mesta, môžete využiť pomerne
hustú vlakovú aj autobusovú dopravu. V Nitre sa nachádza autobusová a vlaková stanica, ktoré spájajú mesto s blízkymi aj
vzdialenými regiónmi Slovenska. Vlakové aj autobusové medzimestské spoje môžete nájsť na www.cp.sk

Nitra, AS - Autobusová stanica Nitra
Staničná 1
949 01 Nitra
Tel: 037/659 93 45
Email: agentura@veolia-transport.sk
Web: www.autobusovastanica.sk/autobus-nitra
Železničná stanica
Staničná 6
949 01 Nitra

A NA KONIEC...
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE
ČÍSLA:
Polícia:
112 alebo 158
Mestská polícia:
112 alebo 159
Požiarna ochrana:
112 alebo 150
Záchranná služba:
112 alebo 155
Ohlasovňa požiarov:
037/65 20 424, 037/65 20 425
Integrovaný záchranný systém:
112 alebo 154
Nahlasovanie porúch
Poruchy na cestnej svetelnej signalizácii:
0902/927 723
Poruchy verejného osvetlenia:
037/65 57 493
Lekárska pohotovosť
Stomatologická pohotovosť:
037/65 45 111,
Ordinačné hodiny: Pondelok-Piatok 16:00 - 19:00
Pohotovosť pre dospelých:
037/69 42 229,
Ordinačné hodiny: Pondelok-Piatok 16:00 - 07:00
Pohotovosť pre deti a dorast:
037/65 45 111,
Ordinačné hodiny: Pondelok-Piatok 15:30 - 07:00

Pohotovosť - Inžinierske siete
Elektrárne - ZSE
pohotovosť: 0800 111 567
Plynárne - SPP a.s.
pohotovosť: 0850 111 727
Vodárne - ZsVaK
pohotovosť: 037/69 49 336, 0904/259 687

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra.
Fotografie a sadzba: www.elfo.sk

