
 
 

                          

PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKÝCH 

 

PROGRAM workshopu  29. 11. 2017  

 

8,00 – 8,30 – prezentácia účastníkov 

8,30 – 8,45 – slávnostné otvorenie zástupcom mesta Nitry a privítanie 

účastníkov, základné informácie o národnom projekte Podpora partnerstva 

a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík  

/Michaela Hajduková – odborná garantka pilotného projektu  Návrh stratégie 

zabezpečenia prístupnosti pre všetkých za ÚNSS, Martina Hrozenská – odborná 

garantka pilotného projektu Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre 

všetkých za mesto Nitra, Bruno Konečný odborný konzultant – Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti/  

Prístupnosť dopravy a prostredia /Pavol Korček/ 

8,45 – 10,30 – univerzálne navrhovanie, bariéry, základné princípy 

sprístupnenia verejných priestorov: pešie komunikácie, priechody pre 

chodcov 

10,30 – 10,45 – prestávka, občerstvenie 

10,45 – 11,30 – základné princípy sprístupnenia dopravy a súvisiacej 

infraštruktúry: prestupové uzly, dopravné prostriedky 

11,30 – 12,00 –empatické cvičenia zamerané na simuláciu situácií, 

s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným znevýhodnením  

12,00 – 13,00 – prestávka na obed1 

Prístupnosť informácií a informačných systémov /Peter Teplický/ 

13,00 – 14,00 – prístupnosť informácií zverejnených na verejných 

výveskách mesta Nitra, v letákoch mesta a v elektronických dokumentoch 

14,00 – 14,20 – prestávka, občerstvenie 

14,20 – 16,00 – prístupnosť informácií na webových stránkach 

a v mobilných aplikáciách 

 

                                                           
1 Organizátori podujatia nezabezpečujú obed. 



 
 

 

 

PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKÝCH 

 

PROGRAM workshopu 30. 11. 2017  

 

8,00 – 8,30 – prezentácia účastníkov 

8,30 – 8,45 – privítanie účastníkov workshopu a predstavenie národného 

projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík 

/Michaela Hajduková – odborná garantka pilotného projektu  Návrh stratégie 

zabezpečenia prístupnosti pre všetkých za ÚNSS, Martina Hrozenská – odborná 

garantka pilotného projektu Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre 

všetkých za mesto Nitra, Bruno Konečný – odborný konzultant Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti/  

Prístupnosť z hľadiska občianskej vybavenosti a služieb  

/Petra Ajdariová, Viliam Franko ,Tímea Hóková, Anna Šmehilová ml., 

 Eva Števková/ 

8,45 – 10,30 – základné princípy občianskej vybavenosti a služieb pre 

osoby so zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím I. 

10,30 – 10,45 – prestávka, občerstvenie 

10,45 – 11,30 – základné princípy občianskej vybavenosti a služieb pre 

osoby so zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím II. 

11,30 – 12,00 – empatické cvičenia zamerané na simuláciu situácií, 

s ktorými sa stretávajú ľudia so zdravotným znevýhodnením 

 

 

 

 

 

 

 


