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Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých„ Informácie (nielen) 
pre hendikepovaných turistov“ za rok 2015

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. Mesto Nitra sa 

dlhodobo a cielene snaží o odstránenie bariér tak, aby sa stalo mestom pre všetkých.

Akčný plán vo svojom obsahu vytyčuje ciele na zlepšenie kvality života a navrhuje ich 

riešenia. Okrem koncepčných dokumentov Mesto Nitra pri investičných akciách dodržiava 

platnú legislatívu, ktorou sa určujú normy bezbariérovosti, a ide najmä o Vyhlášku 

Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

           Vo väzbe na prijaté návrhy na skvalitňovanie a odstraňovanie bariér v meste Nitra boli 

v roku 2015,  Útvarom hlavného architekta  MsÚ v Nitre  prijaté návrhy na skvalitnenie 

života a odstránenie bariér. V rámci uskutočnenej rekonštrukcie priestorov Župného námestia 

sa  útvar hlavného architekta a odbor výstavby v spolupráci s projektantom zamerali na 

riešenie debarierizácie námestia. V konaniach na povolenie realizácie rozkopávok vo 

verejných priestoroch sa útvar zameriava  na zlepšenie stavu existujúcich peších komunikácií. 

Pri rozsiahlejších zásahoch stanovuje žiadateľom  podmienku spätnej úpravy v celej šírke 

chodníka.    

Útvar hlavného architekta priebežne pri posudzovaní investičných projektov sleduje 

dodržiavanie vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami  s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie.

Odbor investičnej výstavby a rozvoja realizoval investičnú činnosť na základe 

schváleného rozpočtu Mesta Nitry. V rámci tejto činnosti boli vykonané konkrétne akcie, 

ktoré spĺňajú sledovaný účel. 

Mesto Nitra prostredníctvom príspevkovej organizácie Mestské služby v roku 

2015 opravilo miestne komunikácie a chodníky, čím sa odstránili  bariéry pre 

hendikepovaných občanov a skvalitnil sa život ostatným občanom mesta Nitry.



Mestská časť Miestna 
komunikácia  /m2/

Chodník 
/m2/

Plocha 
/m2/

Dolné Krškany, Horné Krškany 511,43 0,00 511,43
Staré mesto 2371,72 219,16 2590,88
Čermáň 786,23 0,00 786,23
Klokočina 1249,47 25,43 1274,90

Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje 814,29 0,00 814,29
Zobor, Drážovce 1219,50 0,00 1219,50
Chrenová, Janíkovce 2015,94 20,45 2036,39

Spolu: 8968,58 265,04 9233,62

Útvar propagácie sprevádzkoval novú webovú stránku mesta Nitry. Bol vytvorený 

nový portál s funkcionalitou blindfriendly, v zmysle výnosu Ministerstva Financií SR 

v súčinnosti s Úniou nevidiacich Slovenska ( obsluha výpočtovej techniky pre zrakovo 

postihnutých ).

V súčasnosti sa pracuje na dopracovaní funkcionality blindfriendly – možnosť zmeny 

kontrastu samostatne užívateľom. V priebehu roka 2016 by táto možnosť mala byť 

dokončená. 

V rokoch 2011 – 2014 sa vytvoril portál pre krátkozrakých a nevidiacich občanov

Mesto Nitra si v novembri 2015 prevzalo ocenenie v rámci ITAPA 2015, ako samospráva 

s najlepšou bezbariérovou webovou stránkou. 

Mesto Nitra ako zriaďovateľ MŠ na základe poskytnutej dotácie Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprevádzkovalo v septembri 2015 MŠ 

na Nedbalovej ul. č. 17, čím poskytlo integráciu chorým, zdravotne oslabeným deťom 

s diagnózou Diabetes melitus. Okrem odborného pedagogického dozoru sú deti aj pod 

odborným dozorom detskej zdravotnej sestry .

Implementácia Akčného plánu v iných ustanovizniach a firmách

Mesto Nitra spolupracuje pri implementácii Akčného plánu prvotne 

s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra v dennom stacionári 

pre ŤZP občanov poskytuje sociálne služby mladým ľuďom väčšinou po DMO s rôznym 

telesným, zmyslovým, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Poslaním Denného 

stacionára je podpora integrovanej výchovy, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného 



času pre osoby so zdravotným postihnutím. Ďalej sa poskytuje sociálne poradenstvo rodine 

alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí za 

účelom spolupráce pri sociálnej rehabilitácii, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Je 

vytvorené harmonické, farebné a pozitívne prostredie, kde sa klienti cítia príjemne, pretože tu 

nájdu širšiu mieru socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí a stretávajú sa 

s osobami s podobným alebo rovnakým zdravotným postihnutím. Snahou odborných 

sociálno-výchovných pracovníkov je pracovať na udržiavaní a rozvíjaní ich samostatnosti, 

schopnosti orientácie, zlepšení samoobslužných prác a hygienických návykov. Vykonávajú sa 

terapie rôznych metód a techník, nácvik komunikačných zručností, pamäťových, 

kognitívnych a prezentačných schopností, pohybové cvičenia a spoločenské podujatia.

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 a dopĺňajú nevyhnutnú sieť 

sociálnych služieb pre cieľovú skupinu osôb.

Poslaním denného stacionára pre ľudí s autizmom je poskytovanie služieb pre ľudí 

s poruchami autistického spektra (PSA) a to najmä podpora integrovanej výchovy, 

vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času. V dennom stacionári sa poskytuje 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Zabezpečuje pracovnú terapiu 

a záujmovú činnosť. Denný stacionár  ponúka možnosť využívania odľahčovacej služby, 

ktorá je určená pre osobu, ktorá sa stará o osobu s poruchou autistického spektra.  Cieľom 

odľahčovacej služby je umožniť tejto osobe nevyhnutný odpočinok za účelom udržania 

fyzického a duševného zdravia.

Denný stacionár pre seniorov poskytuje sociálne služby seniorom, ktorí žijú 

v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť 

celodennú starostlivosť. Tiež je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi 

a vyplniť voľný čas. V dennom stacionári pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie.  

Zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Ponúka služby kolektívno - sanatórnej 

aktivizácie spojenej s psychosociálnou  rehabilitáciou, skupinové kondičné cvičenia, dohľad 

nad užívaním liekov, hygienický dohľad, stravovanie, inštitucionálne a sociálne poradenstvo 

klientom a ich rodinným príslušníkom. Predmetnú starostlivosť zabezpečuje kvalifikovaný 

sociálny pracovník. 



Mesto Nitra sa môže pochváliť, že má vybudované takéto zariadenie, ktoré slúži 

jednak seniorom, ktorých neustále pribúda a taktiež možnosťou stretávať sa v dennom 

stacionári pre občanov s ŤZP a pre autistov. Prínosom pre tieto zariadenia je dobrovoľnícka 

činnosť mladých študentov a absolventov v rámci svojho vzdelávania v zariadeniach 

sociálnych služieb.

Odbor kultúry sa  spolupodieľa 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.

Vklad mesta do kultúry sa prejavuje v praxi v rôznej podobe – napr. v podobe  zmlúv 

o spolupráci / napr. bezplatný prenájom priestorov na aktivity združení a organizácií 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/. Mesto Nitra sa rovnako spolupodieľa i na zriaďovaní 

alebo pomoci pri vzniku a činnosti sociálnej siete pre dôchodcov. Podujatia organizované 

Mestom Nitra ponúkajú pestrý program určený pre širokú verejnosť. 

Podujatia venované predovšetkým seniorom sa konajú najmä počas októbra – Mesiaca 

úcty k starším a  počas Dňa seniorov venovanému nitrianskym seniorom.  Zároveň je časť 

ďalších podujatí dramaturgicky orientovaná i na seniorskú vekovú skupinu občanov napr. 

v programe Nitrianskeho kultúrneho leta (dychovky, ľudová hudba a pod.),  v programe 

vianočného mestečka a iných podujatí – napr. v podobe zachovávania kalendárnych zvykov.     

V neposlednom rade sa organizujú pre návštevníkov rôzne benefičné podujatia. V spolupráci 

s Nadáciou Konštantína Filozofa Mesto Nitra organizovali v roku 2015 benefičný koncert 

Hoj, vlasť moja!  i ďalší  prestížny koncert Čaro Vianoc v mestskej hale. 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 i skupinami fyzicky 

hendikepovaných spoluobčanov. Ponúkajú priestor na prezentáciu i fyzicky či sociálne 

znevýhodneným umelcom i návštevníkom, napr. v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta 

usporiadala bubenícka show Campana Batucada z Nitry už tradičný a obľúbený workshop 

s deťmi z detských domovov. 

Mesto Nitra tiež spoluorganizuje výstavy hendikepovaných umelcov. Objekt 

Synagógy v Nitre – využívaný ako koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, v správe odboru 



kultúry, poskytuje návštevníkom  ZŤP  vstup na prehliadky zadarmo a držiteľom preukazu 

ZŤP ako i seniorom možnosť zakúpenia zľavneného vstupného na podujatia organizované 

v priestoroch Synagógy. 

V oblasti dotačnej politiky mesta Nitry sú podporované iniciatívy občianskych 

združení a mimovládnych organizácií združujúce občanov so ZP i organizácií venujúcich sa 

pomoci ZP 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 

2015 podporené rôzne projekty ako napr. benefičný koncert „Bez modrín“ (usporiadateľ 

Centrum Slniečko, n.o.), podporujúce rozvoj kultúry a kultúrnych hodnôt aj u 

znevýhodnených skupín obyvateľov mesta. 

Finančné  výdavky:

1.dotácie: 

Spolu: 900,- eur / Bez modrín (500), Prehliadka tvorivosti a zručnosti seniorov (400) 

2.podujatia:

Spolu:2590,- eur /Deň seniorov, Mesiac úcty k starším v mestských častiach/

3. ostatné podujatia – s voľným vstupom / „organizované pre všetkých“/ - viď rozpočet 

odboru kultúry

Administratívne opatrenia 

Odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre eviduje databázu žiadateľov 

o sociálne služby podľa jednotlivých cieľových skupín – seniori, rodiny s deťmi, zdravotne 

postihnutí a podľa ich podaných žiadostí o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia 

sociálnej služby.

Vzdelávanie, osveta a aktivizácia obyvateľstva 

Odbor sociálnych služieb v súlade s VZN č. 1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Nitry v znení neskorších dodatkov vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov na 

čerpanie dotácií z rozpočtu mesta pre rok 2015. V oblastiach „Sociálna oblasť“ a „Ochrana 

a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“ mesto podporilo projekty sumou 

10 505,00€.



Dôvodová správa

Akčný plán „Nitra pre všetkých“ Informácie (nielen) pre hendikepovanýc turistov bo 

schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 

ako koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér. 

Informatívna správa bola spracovaná v zmysle kapitoly 7, ktorá vytyčuje ciele na 

zlepšenie kvality života a návrhy riešení. Zároveň bol materiál spracovaný na základe 

podkladov poskytnutých jednotlivými útvarmi a odbormi mestského úradu v Nitre. 

Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na svojom 

zasadnutí uznesením č. 7/2016 zo dňa 10.02.2016 informatívnu správu prerokovala 

a odporučila Mestskému zastupitešstvu v Nitre informatívnu správu vziať na vedomie. 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre bude dodatočne predložené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Nitre dňa 10.03.2016.




