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1. Bezbariérové úpravy v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy 
 

Bezbariérové	autobusy	mestskej	hromadnej	dopravy	
V roku 2013 bolo daných do prevádzky 9 bezbariérových autobusov, podiel týchto 
autobusov vo vozidlovom parku dosiahol 89 %. Od 16.9.2013 sú v sobotu a nedeľu nasadené 
len bezbariérové autobusy, okrem niektorých vybraných spojov. Bezbariérové vozidlo 
uľahčuje prepravu starším ľuďom,  osobám so zdravotným postihnutím, osobám s kočíkmi 
ako aj osobám na invalidných vozíčkoch. Výdavky na nákup autobusov predstavovali 
1 697 040€.  
 

Akustické	hlásenia	a	svetelná	signalizácia	zastávok				
V nových autobusoch  sú nainštalované akustické ako aj svetelné hlásenia zastávok, pričom 
akustické hlásenie zastávok oboznamuje  zrakovo postihnutých  občanov hlásením „nasleduje 
zastávka xxx“, alebo hlásením „zastávka xxx“. Svetelné hlásenie slúži sluchovo postihnutým 
občanom.  
    

Obchodné	miesta	s	komplexnou	ponukou	služieb		
V prevádzkovej budove spoločnosti ARRIVA a. s. Nitra  na autobusovej stanici je na prízemí 
objektu zriadené obchodné miesto (pokladňa), ktoré je bezbariérovo prístupné osobám  na 
invalidných vozíčkoch, osobám so zdravotným postihnutím ako aj seniorom či osobám 
s pohybovými poruchami. Prístup do obchodného miesta je z priestoru autobusovej stanice 
a z obchodného centra POLYGON.  
Obchodné miesto zabezpečuje dobíjanie kreditu ako aj predplatných cestovných lístkov na 
čipové karty ako aj ďalšie operácie, zriaďovanie nových kariet, predĺženie zliav, prepis 
kreditu, blokovanie stratených kariet, reklamácie a predaj doplnkového tovaru. Obchodné 
miesto zároveň ponúka aj predaj a miestenkovanie diaľkových autobusových liniek 
prechádzajúcich mestom Nitra. Uvedené opatrenia boli riešené za spolupráce Mesta Nitry 
a dopravnej spoločnosti ARRIVA  a. s. Nitra. Mesto Nitra sa podieľa na výdavkoch 
pri realizovaní uvedených opatrení, ktoré majú za cieľ systematické zlepšovanie 
životných podmienok občanov a špeciálne občanov so zdravotným postihnutím v oblasti 
dopravy.   
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2. Bezbariérová úprava chodníkov a priechodov cez ulicu 
 

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ulice	7.	Pešieho	pluku		
Investičný náklad 430 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ulice	Štúrovej,	medzi	Štefánikovou	
a	Wilsonovým	nábrežím		
Investičný náklad 1 360 € 

    
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ulice	Piaristickej		
Investičný náklad 940 € 
 

    
 

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	Hattalovej	ulice	
Investičný náklad 150 € 
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Bezbariérové	 priechody	 na	 chodníku	 ulice	 Hviezdoslavova	 trieda,	 od	
cintorína	po	Kavcovu		
Investičný náklad 870 € 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ulice	Trnavskej		
Investičný náklad 570 € 
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Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ulice	Štúrovej	(Mlynárce)		
Investičný náklad 640 € 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezbariérové	priechody	v	parčíku	pri	Mestskom	dome	
Výdavky: 870 €  
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Bezbariérové	priechody	na	Župnom	námestí	
Výdavky: 4 580 €  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bezbariérové	priechody	na	chodníku	ul.	Novomeského	59‐70	
Výdavky:  540 €  
 

Predláždenie	plôch	stromoradia	na	Farskej	ulici	
- vyrovnanie plochy chodníka pri vysadených stromoch, 

Výdavky: 1 777€  
 

Úprava	plochy	chodníka	pred	VÚB		
- odstránenie drevených kvetináčov z plochy chodníka a vybudovanie mobiliáru – 

stĺpikov , ktoré zabraňujú parkovať autám na chodníku,  
Výdavky: 9 661€ 

Nasvietenie	podchodu	Napervillská	v	smere	na	Zobor	
Výdavky:  1 277€ 
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Nasvietenie	chodníkov  
Jedlíkova 9 – 13, Dlhá 50 – 58, A. Hlinku 26 – 32, Čajkovského Staničná  ulica,  
 
Výdavky: 15 509€    
 

Nákup	a	osadenie	140	kusov	lavičiek		
Rozmiestnenie v zmysle požiadaviek VMČ a občanov pri obytné bytové domy v jednotlivých 
mestských častiach, v Mestskom parku, parku na Popradskej – Dunajskej  ulici,  
Výdavky: 39 000€ 
 

Výstavba	parkovísk	v	roku	2013	
 

1. Úprava chodníka na parkovanie (ul. Petzwalova od Golianovej po vjazd do ZŠ sv. 
Marka) 

2. Parkovisko Ľ. Okánika 8 – pokračovanie – 3 parkovacie miesta 
3. Parčík pri Mestskom dome – parkovisko, 1 vyhradené parkovanie pre osobu so 

zdravotným postihnutím 
 

Prispôsobenie	 webovej	 stránky	 mesta	 Nitry	 zrakovo	 postihnutým	
občanom	(„BlindFriendly“	verzia	stránky)		
Dopracovanie súčasti mestskej webovej stránky pre handicapovaných občanov so zrakovým 
postihnutím bolo realizované v rámci projektu „Podpora aktivít CR v Meste Nitra“. 
Podstránka „BlindFriendly“ je paralelne prepojená so stránkou mesta s priamou aktualizáciou 
údajov.  Podstránka „BlindFriendly“ čerpá informácie z webovej stránky www.nitra.sk vo 
fulltextovom režime. „Blindfriendly“ neobsahuje grafické časti stránky iba textové. V prípade 
využitia galérií a súborov je stránka prepnutá do plnografického rozhrania na www.nitra.sk. 
Podstránku „BlindFriendly“ realizovala spoločnosť EWORKS.sk, s.r.o. v zastúpení Ing. 
Michala Dobrotku za odmenu 1 888€ vrátane DPH.  
 

Autobusová	stanica	–	křižovatka	Štefánikova	trieda/Štúrova	
 
Prostredie pred železničnou stanicou bolo upravené: 
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V priestoroch autobusovej stanice  
bola dokončená úprava podchodu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostredie pred stanicou bolo kompletne upravené: 
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Staničná	ulica	–	Štefánikova	trieda	
 
Priechody pre chodcov sú opravené a rozšírené bezbariérové nájazdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poklop je opravený                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Križovatka	‐	súdy	

 
 
 
 Stĺpik odstránený.  
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                                                                                              Park pred súdom bezbariérový  
                                                                                                  zo strany chodníka. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

	

Križovatka	Štefánikova	/	Štúrova	–	Hrad	

 
 
Poklop opravený.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezbariérový prechod na Mostnú ulicu 
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Bezbariérový vstup do historickej časti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlažba opravená 
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3. Koncepcia umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných 
a propagačných zariadení na území Mesta Nitry 

 
 
Koncepcia umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných 
zariadení na území Mesta Nitry bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením 
č. 171/2008-MZ zo dňa 15.5.2008, pričom tento dokument upravuje podmienky 
umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných a propagačných 
zariadení na území mesta Nitry. 
 
V nadväznosti na uvedenú koncepciu boli Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 13.2.2014, 
uznesením č. 31/2014-MZ, schválené Opatrenia pre systémové riešenie reklamných, 
informačných a propagačných zariadení na území mesta Nitry 
 
 

4. Indukčné slučky  
 
Mestský úrad v Nitre  zabezpečil do priestorov Mestského úradu v Nitre, , a to na vrátnici, 
podateľni, pokladni, evidencii obyvateľstva a domov, matričnom úrade a v klientskom centre 
služieb, kde je päť týchto zariadení, ku každému pracovníkovi stolovú indukčnú slučku 
v hodnote 1 990€. Indukčná slučka je elektronickým zariadením používaným pri komplexnej 
debarierizácii. Správnym názvom je audio-frekvenčný slučkový zosilňovací systém. Indukčné 
slučky boli vyvinuté s cieľom uľahčiť sluchovo postihnutým ľuďom príjem zvukových 
informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Priestory vrátnice, podateľni, pokladne, evidencie 
obyvateľstva a domov, matriky a klientskeho centra služieb, sú preto označené medzinárodne 
dohodnutým grafickým symbolom. 
 
 

5. Varovné signálne a vodiace pásy 
 
Dodávka a montáž varovných pásov pred Mestským úradom v Nitre v celkovej hodnote 
7 105,44€.  Varovné signálne a vodiace pásy sa používajú sa na orientáciu ľudí s oslabeným 
zrakom a poskytujú im včasné varovanie, že sa približujú k nebezpečenstvu. Jedným z 
najdôležitejších cieľov pôsobenia človeka je zaistenie jeho bezpečnosti v širšom poňatí. 

 
 

6. Podpora mimovládnych organizácií združujúcich občanov so 
zdravotným postihnutím alebo organizácií venujúcich sa pomoci 
zdravotne postihnutým občanom 

 
Mesto Nitra má v oblasti debarierizácie, spolupráce a podpory organizácií tretieho sektora 
rozvinutý systematický prístup. Môžeme ho rozdeliť do niekoľkých oblastí: 

1. Predovšetkým Mesto Nitra už dlhodobo podporuje vznik a pôsobenie organizácií 
tretieho sektora orientovaných na občanov so zdravotným postihnutím poskytovaním 
nebytových priestorov na prenájom, v ktorých na základe zmluvy o partnerstve 
a spolupráci mimovládne neziskové organizácie  majú zvýhodnené nájomné za 0,03 
€/ročne. 

2. Zároveň Mesto Nitra mimovládnym organizáciám pôsobiacim v objektoch vo 
vlastníctve Mesta Nitry alebo v správe organizácií Mesta Nitry čiastočne hradilo aj 



15 
 

v roku 2013 výdavky na úhradu služieb spojených s užívaním nebytových 
priestorov, čo predstavovalo viac ako 30 000 €.  

3. Mesto Nitra v roku 2013 v rozpočte vyčlenilo na úhradu výdavkov na služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov aj mimovládnym organizáciám, ktoré pôsobia 
v objektoch iných vlastníkov v celkovej sume 7 500€. Konkrétne pre organizácie: 

Centrum Slniečko, n. o., 
Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského,  
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 

4. Každoročne  Mesto Nitra  vypracováva dotačný program, na základe ktorého je  
vyhlásená  výzva s možnosťou využitia dotácie z rozpočtu mesta, v súlade so 
Všeobecným záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2001 v znení neskorších 
dodatkov o poskytovaní dotácií. V roku 2013 boli schválené a poskytnuté dotácie 
v cieľovej oblasti ochrana a podpora osôb so zdravotným postihnutím v sume  6000 €. 
Podporené boli nasledovné projekty mimovládnych organizácií: 

 
Organizácia:  EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského v Nitre 
Dotácia v sume: 1 800 € 
Názov projektu: Spolu to dokážme 
Cieľová skupina:  ľudia so sluchovým postihnutím 
 
Organizácia:  Klub rodičov autistických detí 
Dotácia v sume: 700 € 
Názov projektu: Letný rekondičný pobyt pre deti postihnuté autizmom a ich rodiny 
Cieľová skupina :     deti postihnuté autizmom  
                            
Organizácia:  Republiková špecifická organizácia SZTP, Nitra 
Dotácia v sume:        1 390 € 
Názov projektu: Rekondično-rehabilitačná a sociálna rehabilitácia ťažko telesne 

postihnutých a vozičkárov pre nitrianskych členov organizácie a ich 
sprievodcov   

Cieľová skupina :      ľudia s ťažkým telesným postihnutím a vozičkári   
Organizácia:  DIANITRAN 
Dotácia v sume:        710 € 
Názov projektu: Cukrovka nie je strašiak  
Cieľová skupina :      diabetici 
                           
Organizácia:  Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č.13, Nitra 
Dotácia v sume:        1 400 € 
Názov projektu: Rekondično-integračný pobyt  
Cieľová skupina :     ľudia s ťažkým telesným postihnutím 
 

7. Organizovanie dobrovoľníkov 
 
Mesto Nitra  v spolupráci s Komunitným centrom vytvorilo Nitrianske centrum 
dobrovoľníctva a zaviazalo sa vyvíjať činnosť, smerujúcu k napĺňaniu nasledovných cieľov:  
 
1. zapájať občanov do dobrovoľníctva prostredníctvom osvetovej činnosti a organizovania 
kampaní zameraných na získanie dobrovoľníkov, 
2. uskutočňovať vhodnú propagáciu dobrovoľníckej činnosti formou publikovania článkov v 
lokálnej tlači, organizovania prednášok a besied so žiakmi a študentmi stredných a vysokých 
škôl a pod. , 
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3. vytvárať, viesť a pravidelne aktualizovať databázu záujemcov o dobrovoľnícku prácu, 
databázu vyškolených dobrovoľníkov a databázu organizácií hľadajúcich a využívajúcich 
služby dobrovoľníkov, 
4. organizovať školenia a tréningové programy pre záujemcov o dobrovoľnícku prácu, 
5. organizovať školenia a poskytovať odborné poradenstvo a konzultácie ohľadom 
manažmentu dobrovoľníckej práce v organizáciách neziskového sektora, 
6. poskytovať asistenciu a pomoc dobrovoľníkom pri výbere vhodnej organizácie ako aj 
poskytovať pomoc organizáciám s potrebou dobrovoľníkov pri výbere dobrovoľníka a 
zabezpečovať kontakt medzi obidvomi stranami.  
 
V roku 2013 Nitrianske centrum dobrovoľníctva prostredníctvom náborov získalo celkom 93 
registrovaných dobrovoľníkov a 6 spolupracujúcich organizácií. Dobrovoľnícke aktivity 
poskytujú priestor pre sociálne začlenenie, pre zmysluplné využitie voľného času, či možnosť 
aktívnej participácie rôznych kategórií obyvateľov či už pracovne aktívnych, detí a mládeže, 
resp. marginalizovaných skupín. Dobrovoľníctvo podporuje rozvoj menších spoločenstiev a 
komunít a neformálne spájanie najrôznejších spoločenských skupín a vrstiev. Vytvára 
predpoklady pre budovanie tolerancie a sociálneho kapitálu nevyhnutného pre zvládanie 
najrôznejších problémov lokálnych komunít.  
 
Za významné v oblasti pôsobenia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva si dovolíme upozorniť 
najmä na špecifický systém pôsobenia na sídlisku Klokočina, ale v prípade potreby aj 
kdekoľvek na území mesta Nitry. V budove na Nedbalovej 17 pod jednou strechou pôsobí 
viacero organizácií, ktoré spoločne využívajú mestské priestory.  
 
 
Sú to aj Materské centrum Klokanček, združenie STORM, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, pričom nájomné a výdavky na služby spojené s užívaním týchto nebytových 
priestorov hradí v plnom rozsahu mesto Nitra, pričom v roku 2013 to bolo približne 21 000€ 
(uvádzame približnú sumu výdavkov, nakoľko za rok 2013 nepoznáme presné vyčíslenie 
výdavkov na energie). Zároveň mesto Nitra v roku 2013 podporilo činnosť Nitrianskeho 
centra dobrovoľníctva sumou 11 000€. 
 

Aktivity	Nitrianskeho	centra	dobrovoľníctva	v	roku	2013	
 
Míľa pre mamu 
V mesiaci máj sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom je vzdať úctu všetkým matkám. 
Podujatie sa organizuje vždy dňu Matiek. Míľa pre mamu sa konala na Sihoti, v Parku. Počet 
registrovaných účastníkov napriek nepriaznivému a daždivému počasiu bolo viac ako 800 
ľudí. Akcia bola sprevádzaná kultúrnym programom, na ktorom vystúpili žiaci Základných 
umeleckých škôl v Nitre. Do míle pre mamu sa zapojilo 15 dobrovoľníkov registrovaných 
v databáze N Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Nitrianske centrum dobrovoľníctva počas 
akcie robilo nábor dobrovoľníkov a rozdávalo propagačné materiály o dobrovoľníctve a 
organizácii. 
 
Čistenie verejného priestranstva,  Boriny 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva spolu so svojimi dobrovoľníkmi pripravilo 
a zorganizovalo na sídlisku Klokočina 2. ročník čistenie verejného priestoru, známeho pod 
názvom Borina. V priebehu júnového sobotňajšieho dopoludnia naplnili odpadom rôzneho 
charakteru  2 kontajnery. Do čistenia sa zapojilo cca 40 ľudí, vo veku od 15 rokov do 70.  
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Verejná zbierka Ďakujem, že si mama 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva aktívne participovalo na zbierke celoslovenskej zbierke 
Ďakujem, že si mama, ktorá prebiehala v uliciach Nitry. (finančnú zbierku na podporu 
materského centra Klokanček), pričom pre zbierku zaangažovalo 25 dobrovoľníkov. Výťažok 
bol použitý na vybavenie Materského centra v Nitre.  

Verejná zbierka Nezábudka – Liga za duševné zdravie – zapojených 45 dobrovoľníkov 
v uliciach mesta Nitry. 

Dni Dobrovoľníctva 2013  
 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra a národným dobrovoľníckym 
centrom  C.A.R.D.O zorganizovalo 3. ročník Dní dobrovoľníctva. Hlavnou myšlienkou 
tohto podujatia je zaviesť systematický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych 
aktivít na celom Slovensku a umožniť tak ľuďom získať pozitívnu skúsenosť 
s dobrovoľníctvom. 
Od roku 2009 do 2012 sa v rámci Slovenska do Dní Dobrovoľníctva zapojilo vyše 15 000 
dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 68 809 hodín. V piatok a sobotu  20. a 21.septembra 2013, 
 sa po celom Slovensku a aj v Nitre  mohli jednotlivci z radov verejnosti, firiem či štátnych 
inštitúcií zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak svojimi vlastnými silami 
tam, kde je to potrebné. 
 

8. Realizácia benefičných podujatí 
 
Mesto v spolupráci s Mimovládnymi neziskovými organizáciami organizovalo a finančne 
podporilo  v roku 2013 tieto benefičné koncerty: 

- Benefičný koncert “Nádej deťom„ v spolupráci s Centrom Slniečko, n. o. sa konal 1. 
decembra, príspevok mesta Nitry na koncert vo výške 200 €, 

- S Nadáciou Konštantína Filozofa Mesto Nitra organizuje každoročne benefičný 
koncert Hoj, vlasť moja!, ktorý mesto podporilo sumou 760 €. Tento koncert sa koná 
k príležitosti Dňa ústavy SR. Na tomto podujatí sa predstavili mená ako Ľubica 
Vargicová, Jana Bernáthová, Martin Babjak, Miroslav Dvorský, Ján Babjak, Miešaný 
zbor Technik Akademik či Symfonický orchester Bratislava. 

- V rámci Nitrianskeho kultúrneho leta sa v Mestskom parku na Sihoti uskutočnil 
koncert speváka Maroša Banga a jeho zrakovo postihnutých hostí z rôznych regiónov 
Slovenska. 

 
Odbor kultúry Mestského úradu v Nitre sa spolupodieľal najmä na odstraňovaní 
psychických bariér v oblasti poskytovania kultúrnych a duchovných hodnôt širokému spektru 
obyvateľov Nitry a v širšom meradle i návštevníkom Nitry zo Slovenska i zahraničia. 
V oblasti  dotačnej politiky mesta Nitry podporuje iniciatívy mimovládnych organizácií 
združujúcich občanov so zdravotným postihnutím alebo organizácií venujúcich sa pomoci 
zdravotne postihnutým občanom na poli kultúry. V rámci podpory projektov v cieľovej 
oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt 
boli v roku 2013 podporené rôzne projekty ako napr. benefičný koncert „Nádej deťom“ 
(usporiadateľ Centrum Slniečko, n. o.), benefičný koncert „Slniečko zažiari v máji,“  projekt 
materského centra „Míľa pre mamu,“ projekty tvorivých dielní pre deti žijúce v sociálne 
slabých rodinách a pod., podporujúce rozvoj kultúry a kultúrnych hodnôt aj u 
znevýhodnených skupín obyvateľov mesta. Vklad mesta do kultúry sa prejavuje v praxi 
v rôznej podobe – napr. v podobe  zmlúv o spolupráci,  /napr. bezplatný prenájom priestorov 
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na aktivity a pod./,  podporilo Mesto Nitra aktivity Nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo 
nitriensis, aktivity Jednoty dôchodcov na Slovensku /krajskej, mestskej organizácie 
i miestnych organizácií v jednotlivých mestských častiach/. Odbor kultúry sa rovnako 
spolupodieľal i na zriaďovaní alebo pomoci pri vzniku a činnosti sociálnej siete pre 
dôchodcov. Podujatia organizované Mestom Nitra ponúkajú pestrý program určený pre širokú 
verejnosť. Na každom podujatí si prídu na svoje aj seniori, či už v programe Nitrianskeho 
kultúrneho leta (dychovky, ľudová hudba, program Seniori seniorom), počas Dňa seniorov 
venovanému nitrianskym seniorom či v programe Vianočného mestečka a iných kalendárnych 
podujatí. V neposlednom rade sa organizujú i rôzne benefičné podujatia.  
 
Finančné výdavky: 
 

1. Dotácie : 1 100,- eur  
Slniečko zažiari v máji, Nádej deťom, Míľa pre mamu, Prehliadka tvorivosti 
a zručnosti seniorov) 

2. Podujatia: 3 230,- eur 
Deň seniorov, Deň seniorov v mestských častiach 

3. Ostatné podujatia (viď. rozpočet odboru kultúry) 
– s voľným vstupom „organizované pre všetkých“  

 
9. Umožňovanie ich kultúrneho a spoločenského života formou festivalov, 

výstav a iných verejných podujatí 
 
 
Množstvo podujatí organizovaných Mestom Nitra umožňuje všetkým záujemcom voľný vstup 
(Medzinárodný deň detí, Nitra, milá Nitra..., Nitrianske kultúrne leto v Mestskom parku na 
Sihoti, Klokočinský jarmok, Chrenovské stánky, fašiangové, vianočné programy a pod.), 
navštevované sú širokými vrstvami obyvateľov nielen Nitry, ale i okolia. Takmer všetky sú 
organizované v priestoroch bez fyzických bariér a bývajú navštevované taktiež skupinami 
fyzicky hendikepovaných spoluobčanov. Mesto Nitra taktiež spoluorganizuje výstavy 
hendikepovaných umelcov. 
 
Mesto Nitra  podporuje organizovanie výstav a umeleckú tvorbu osôb so zdravotným 
postihnutím, ako aj iné verejné podujatia a aktivity. Mesto Nitra spolupracuje s Miestnym 
združením YMCA - Nitra, ktoré je súčasťou celosvetového hnutia. Je to  dobrovoľné 
združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľudom pre harmonický rozvoj 
telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobnosti. Pri svojej práci  nadväzujú na domáce i 
zahraničné kultúrne a historické tradície. Cieľom združenia je pomáhať dotvárať  a upevňovať 
také prostredie pre ŤZP občanov,  v ktorom sú medziľudské vzťahy charakterizované láskou a 
porozumením. 
  
Mesto Nitra taktiež spoluorganizuje výstavy hendikepovaných umelcov. Objekt Synagógy 
v Nitre – využívaný ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, v správe odboru kultúry, 
poskytuje návštevníkom  so zdravotným postihnutím  vstup na prehliadky zadarmo 
a držiteľom preukazu ZŤP ako i seniorom možnosť zakúpenia zľavneného vstupného na 
podujatia organizované v priestoroch Synagógy. Prostredníctvom Fóra mladých podporuje 
mladých hudobníkov zo sociálne znevýhodnených skupín či so zdravotným postihnutím – 
v rámci projektu Rocková škola, kde boli zakúpené hudobné nástroje a technické 
zabezpečenie a uskutočňujú sa tu nielen pravidelné stretnutia ale i workshopy, ktoré 
umožňujú venovať sa hudbe /výučba hry na elektrickú gitaru, basgitaru a bicie nástroje/ 
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hlavne tým, ktorí nemajú financie na zakúpenie si vlastného hudobného nástroja a na platenie 
umeleckých škôl. 
 
Deň	plný	radosti	3.	6.	2013	Športový	deň	plný	radosti	usporiadala	YMCA	MZ	NITRA	v	
spolupráci	s	Denným	stacionárom	pre	osoby	 so	 zdravotným	postihnutím,	Piaristickým	
gymnáziom	a	Špeciálnou	základnou	školou	na	Červeňovej	ulici	v	Nitre.	
	
	
10. Zriaďovanie alebo pomoc pri vzniku a činnosti sociálnej siete pre 

dôchodcov 
 

Rehabilitačné	centrum	‐	fyzioterapia	
V novembri 2013 bolo v Zariadení pre seniorov na Jánskeho ulici 7 uvedené do prevádzky 
rehabilitačné centrum – fyzioterapia. V tomto centre sa poskytuje klientom s poruchami 
nervového a pohybového systému terapia formou elektroliečby a liečby magnetom.     
 
Hydromasážne a vírivé vane poskytujú klientom zariadenia nadštandardné služby, ktoré 
prospejú ich zdravotnému stavu a tiež spríjemnia všedné dni. Cieľom bolo uviesť do 
prevádzky všetkých päť vaní, z čoho dve sú celotelové, jedna sedacia a dve slúžia na masáž 
dolných končatín. Ďalším cieľom bolo odbúrať bariéru cenovej dostupnosti a dosahu takéhoto 
typu služieb. Cieľovou skupinou sú seniori so sťaženým pohybom a imobilní seniori odkázaní 
na pomoc inej fyzickej osoby a plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby. 
 
Prevádzkovanie tohto vodoliečebného centra zabezpečujú dvaja fyzioterapeuti, ktorí sú 
kmeňový zamestnanci zariadenia. Vodoliečba je určená pre klientov zariadenia. Služba je síce 
spoplatnená, no klienti za vodoliečbu zaplatia iba symbolický poplatok od niekoľkých 
desiatok centov po 1,60 € za najväčšiu vaňu.  
Poplatok sa líši v závislosti od veľkosti vane, ktorú sa klient rozhodne využiť. V porovnaní 
s komerčnými cenami takéhoto typu služieb teda ide naozaj o symbolické ceny, vďaka 
ktorým si tieto služby môžu dovoliť využívať aj sociálne znevýhodnení klienti. Stanoviť cenu 
prijateľnú pre všetkých klientov bolo rozhodne jedným z hlavných cieľov. Vodoliečba je 
v prevádzke 2x do týždňa a je poskytovaná v moderných priestoroch zariadenia. Pre klientov 
je tak ďalšou výhodou aj to, že vodoliečba sa nachádza priamo v budove, kde sú ubytovaní 
a tak tieto služby môžu využívať aj klienti, ktorí majú problémy s pohybom, respektíve takí 
klienti, ktorí potrebujú doprovod. Fyzioterapeuti, ktorí sa starajú o prevádzku vodoliečby 
klientom v prípade potreby poskytnú sprievod od lôžka/z izby až do vodoliečebného centra 
a po ukončení procedúry zase späť. Takýto vysoký štandard nie je poskytovaný ani 
v kúpeľných zariadeniach. 
Prínos pre cieľovú skupinu:  
Klientom zariadenia sú vďaka vodoliečebnému centru poskytované služby podobné tým, 
ktoré sú zvyčajne ponúkané iba v kúpeľných zariadenia.  
Inovatívnosť projektu:  
Vybudovanie vodoliečebného centra v zariadení, ktoré poskytuje pobytovú sociálnu službu je 
veľmi ojedinelé a takáto služba je pre klientov nadštandardom, ktorý bežne v podobných 
zariadeniach nie je dostupný.  
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Denný	stacionár	pre	seniorov	
            Denný stacionár pre seniorov v Nitre na Baničovej 12, je zariadenie,  ktoré poskytuje 
sociálne služby seniorom, invalidným dôchodcom a osobám s ŤZP žijúcim v rodinách s 
ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí nedokážu svojim blízkym v domácnosti 
poskytnúť potrebnú celodennú starostlivosť a osamelým občanom, ktorí sú ohrození 
sociálnou izoláciou.  Klientom sa venujú dve sociálne pracovníčky. Organizujú počas dňa 
rôzne aktivity, verbálne aktivity v komunite a pracovné terapie zamerané na rozvoj jemnej 
motoriky, tvorivosti, tréning pamäte a rôzne iné aktivity, ktoré sú seniori schopní vykonávať s 
ohľadom k svojmu veku, zdravotnému stavu, fyzickým a duševným schopnostiam a 
možnostiam. 
Spokojnosť klientov v stacionári je zvyšovaná rozvojovými cvičeniami zameranými      na 
tréningy pamäte – pracovné listy pre seniorov, krížovky, ergoterapiu – maľovanie, 
servítkovú techniku, tvorbu sadrových odliatkov, muzikoterapiu – hrou na klavír a spevom 
piesní, ale aj na relaxáciu na relaxačných kreslách, na masážno-rehabilitačnom lôžku 
Ceragem, pohybové aktivity v telocvični, ale i v dennej miestnosti a samozrejme 
vychádzkami. Podľa jednotlivých ročných udalostí sa aktivity orientujú na dané aktuálne 
príležitosti – t.j. výroba Valentínskych pozdravov k príležitosti sviatku sv. Valentína, 
Fašiangy súťaž o najlepšiu šišku a fánku - akcia „Šiška party“, Veľkonočné sviatky pracovné 
arte-terapie zamerané na výrobu veľkonočných výrobkov maľovanie vajíčok, sadrových 
odliatkov s veľkonočnou i jarnou tematikou, vianočné ozdoby a iné. 
            Využívaná je prepravná služba mesta Nitry, ktorou sú klienti prepravovaní na rôzne 
kultúrne podujatia, návštevy parku, divadla a iných zariadení v meste Nitra. Klienti majú 
možnosť využívať aj priestory denného centra a majú možnosť stravovania sa v jedálni a k 
dispozícii aj ďalšie možnosti v interiéri a exteriéri zariadenia (telocvičňa, biliard, stolný tenis, 
ruské kolky, záhradný altánok).  

Denný	stacionár	pre	autistov	
 Denný stacionár pre autistov na Baničovej ulici poskytuje sociálne služby ambulantnou 
formou, poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia a zabezpečuje klientom pracovnú terapiu a záujmovú 
činnosť.  

Cieľom poskytovaných služieb je uľahčiť životné podmienky rodinám, ktorých členom je 
človek s autizmom. V spolupráci s Pedagogickou fakultou UKF v Nitre sa v rámci 
Nitrianskych univerzitných dní organizovalo v apríli 2013 na Katedre výtvarnej tvorby a 
výchovy podujatie s názvom „Tvorivá dielňa ARTETERAPIA II“. Vďaka pozvaniu k 
spolupráci využil denný stacionár možnosť zúčastniť sa tohto podujatia so svojimi klientmi. 

Klienti Denného stacionára pre autistov sa v roku 2013 zúčastnili niekoľkých výstav, ktoré 
prispeli k skvalitneniu ich kultúrneho a spoločenského života.  
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Denný	stacionár	pre	občanov	so	zdravotným	postihnutím		
  
Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím je zariadením sociálnych služieb, v 
ktorom sú poskytované sociálne služby, podľa § 40 ods. 1 – 3 zákona o sociálnych službách, 
osobám odkázaným na pomoc  inej fyzickej osoby, ktoré sú odkázané na sociálnu službu v 
zariadení len na  určitý čas počas dňa. Hlavným  cieľom tohto typu zariadenia je vytvárať 
podmienky na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  človeka s ťažkým zdravotným 
postihnutím. V dennom stacionári sú sociálne služby poskytované ambulantnou formou v 
pracovných dňoch, dopĺňajú nevyhnutnú sieť sociálnych služieb pre  cieľovú skupinu osôb. 
Poslaním denného stacionára je podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmysluplného 
trávenia voľného času pre osoby so zdravotným postihnutím.  V dennom stacionári je 
vytvorené harmonické, farebné a pozitívne prostredie, kde sa klienti cítia príjemne a 
bezpečne. Nájdu tu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí a 
stretávajú ľudí s podobným životným osudom.  
Cieľom odborných sociálno-výchovných pracovníkov je pracovať na udržiavaní a rozvíjaní  
samostatnosti, schopnosti orientácie, zlepšení sebaobslužných prác a hygienických návykov. 
Klienti sa pod odborným vedením sociálnych pracovníčok venujú rozvíjaniu vnímania, 
komunikácie, zmyslovej, rozumovej, emocionálnej, estetickej, pohybovej a pracovnej 
výchove. K pobytu v stacionári patrí spoznávanie  nových ľudí - študentov na praxi, 
dobrovoľníkov, spoločenská debarierizácia a ich začleňovanie sa do života v meste Nitra. 
Učia sa cudzie jazyky (angličtina so zahraničnými dobrovoľníkmi). V rámci ergoterapie majú 
klienti možnosť vyrábať výrobky z rôznych materiálov. 
  
Klienti	 DS	 ŤZP	 vystavovali	 svoje	 práce	 Krajskej	 knižnici	 Karola	 Kmeťka	 v	 Nitre	 a	
vystúpili	s	hudobným	programom	s	názvom	„Láska	je	tu	s	nami“:	
 
Beseda	o	zdravotnom	postihnutí	na	Základnej	škole	Benkova	dňa	18.	10.	2013,	beseda	s	
klientmi	Denného	stacionára	pre	osoby	so	zdravotným	postihnutím	a	žiakov	ZŠ	Benkova	
‐	odstraňovanie	psychologických	bariér.	
  
  
KOMENSKÝ A MY – vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka literárnej a výtvarnej 
súťaže dňa 20. júna 2013 - klienti DS ŤZP vystúpili s hudobno-dramatickým programom. 
Klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím prispeli svojim programom 
za čo boli ocenení diplomom. Prehliadka bola uskutočnená v aule Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. 
 
12. ročník prehliadky tvorivosti organizovaný Špeciálnou školu a zariadení nitrianskeho 
regiónu pod názvom „Strom šťastia“ ktorý sa konal dňa 03.12.2013 
 
Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím má vytvorenú stránku na sociálnej sieti 
Facebook pod názvom „Denný stacionár pre ŤZP v pôsobnosti Správy zariadení sociálnych 
služieb“. Cieľom webovej stránky je  zverejňovanie všetkých aktivít a podujatí denného 
stacionára a informovať verejnosť.  
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Dôvodová správa 

 

Akčný plán „Nitra pre všetkých„ Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov bol 
schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 54/2013-MZ dňa 14.3.2013 ako 
koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér.  

V zmysle uznesenia číslo 82/2014-MZ zo dňa 27.3.2014 Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre prerokovalo Informatívnu správu o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ 
a vrátilo materiál na dopracovanie. 
 Odbor sociálnych služieb listom č. 85136/2014 zo dňa 8.4.2014 písomne oslovil 
odbory Mestského úradu v Nitre, Správu zariadení sociálnych služieb a opätovne aj Mestské 
služby Nitra o zaslanie podkladov pre vypracovanie plnenia Akčného plánu „Nitra pre 
všetkých“ za rok 2013.  

Materiál bol spracovaný na základe doručených stanovísk odboru kultúry, odboru 
komunálnych činností a životného prostredia, odboru investičnej výstavby a rozvoja útvaru 
propagácie a cestovného ruchu, útvaru hlavného architekta a organizácie Správa zariadení 
sociálnych služieb.  
 Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom rokovaní dňa  
4.6.2014 informatívnu správu prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
informatívnu správu vziať na vedomie. 

Mestská rada v Nitre na svojom rokovaní dňa 10.6.2014 informatívnu správu 
prerokovala a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre informatívnu správu vziať na 
vedomie. 

 
  


