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Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých- Informácie (nielen) pre 
hendikepovaných turistov“  a Informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení mesta Nitry 

za rok 2018. 
 

Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie „nielen“ pre hendikepovaných turistov bol  
schválený MZ v Nitre uznesením č. 54/2013-MZ  dňa 14.3. 2013 ako koncepčný a praktický podklad pre 
samosprávu pri odstraňovaní bariér, kde v 7.kapitole vytyčuje ciele na zlepšenie kvality života 
a navrhuje ich riešenia. Jeho súčasťou bolo naformulovanie 10 krokov ktoré „povedú“ mesto 
k bezbariérovosti. Tieto kroky boli v roku 2015 pretavené do materiálu č.210/2015 s názvom: 
Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“, predloženému na schválenie Mestské 
zastupiteľstvu v Nitre.  

 
Materiál vychádza zo zásad, princípov a požiadaviek Národného programu rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020, ktorými sa o.i. zabezpečuje 
bezbariérové riešenie prostredia a prístupnosť stavieb. Legislatívne sa problematika opiera o stavebný 
zákon a o Vyhlášku MŽP SR č.532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Mestské zastupiteľstvo v Nitre prerokovalo spomínaný materiál dňa 11.6.2015 
ako koncepčný a praktický podklad pre samosprávu pri odstraňovaní bariér. Materiál – č.210/2015 
Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“- definoval oblasti, v ktorých má 
dochádzať k postupnému odstraňovaniu bariér v meste. Jedná sa o miestne komunikácie, priechody 
pre chodcov, verejnú dopravu, budovy a oddychové zóny. 

 
Nakoľko sa jednalo o tématicky a obsahovo podobný materiál, materiálom č.650/2016-1 sa 

navrhlo, aby sa Debarierizačné opatrenia stali súčasťou Akčného plánu, čo malo zabezpečiť odstúpenie 
Debarierizačných opatrení jednotlivým odborom a útvarom MsÚ v Nitre, ktoré by  v rámci kreovania 
návrhov rozpočtu a nasledujúci kalendárny rok boli do neho premietnuté.  

 
Analýzou materiálov: Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie „nielen“ pre 

hendikepovaných turistov (materiál A) a Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre 
všetkých“(materiál B) - možno zistiť, že materiály majú priamu (najmä obsahovú) náväznosť na seba, 
avšak materiál A odkazuje v tzv. 10 krokoch vedúcich k bezbariérovosti na širší koncept vnímania 
bariér- a to nielen architektonických, ale aj komunikačných. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom 
zasadnutí dňa 23.06.2016 schválilo zmenu uznesenia č. 54/2013-MZ zo  dňa  14.03.2013,   a to  
zlúčením  Informatívnej  správy  o plnení  Akčného  plánu  Nitra  pre všetkých „ Informácie (nielen) pre 
hendikepovaných turistov“ a Informatívnej správy o plnení debarierizačných opatrení Mesta Nitry. 
 
 
Implementácia Akčných plánov o debarierizácií 
 
Implementácia sa deje napĺňaním 10 krokov k mestu bez bariér, ktoré sú súčasťou materiálu „Akčný 
plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie „nielen“ pre hendikepovaných turistov“ a prostredníctvom 
ďalších činností dotknutých odborov Mestského úradu v Nitre: 
 
Krok 1: Predstaviť výstupy z AP - Predstavenie výstupov z AP bolo prvý krát realizované schválením 
materiálu č. 210/2015 s názvom: Debarierizačné opatrenia k Akčnému plánu „Nitra pre všetkých“ 
Mestským zastupiteľstvom v Nitre, dňa 11.6.2015. Úloha sa pribežne plní naďalej, každoročným 
odpočtom činností, aktivít a opatrení zameraných na prístupnosť. 
 
Krok 2: Uskutočniť rýchle intervencie v zmapovanom priestore: - niektoré aktivity a opatrenia boli 
zrealizované už v roku 2015 (tzv. rýchle intervencie), ostatné sú realizované priebežne, pretože majú 
presah na viaceré oblasti: 
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A/ Miestne komunikácie 
a/Požiadavka realizácia opráv miestnych komunikácií s použitím hmatateľných povrchov- 
aplikovanie umelých vodiacich línií, tam, kde chýbajú prirodzené vodiace línie – bližšie uvedené 
v časti o prehľade investičných akcií Odboru investičnej výstavby a rozvoja (s. 6)  
b/Požiadavka na zrušenie reklamných A-pilónov – Predmetná požiadavka bola zapracovaná v rámci 
zmien a doplnkov č.5 Územného plánu mesta Nitry –regulácie reklamných stavieb a zariadení vo 
verejných priestoroch. Schválená aktualizácia ÚPM (územného plánu mesta) nepripúšťa 
umiestňovanie reklamných A-pilónov vo verejných priestoroch. Existujúce nevhodne umiestnené A- 
pilóny boli následne fyzicky odstránené.  
c/Požiadavka minimalizovania osádzania nádob s mobilnou zeleňou v priestore peších komunikácii- 
Nádoby s mobilnou zeleňou často slúžili na zamedzenie parkovania osobných motorových vozidiel na 
chodníkoch. V súčasnosti sa pre tieto účely využíva dopravné značenie. Nádoby s mobilnou zeleňou 
boli odstraňované najmä z priestorov pešej zóny. 
d/ Požiadavka na povoľovanie letných terás s obmedzením sa výlučne na bezbariérové terasy- 
Požiadavka je upravená v Zásadách pre umiestňovanie letných terás- pre zlepšenie prostredia pešej 
zóny, zvýšenia záujmu aj počtu návštevníkov a celkového zatraktívnenia priestorov Centrálnej mestskej 
zóny v Nitre hlavne počas letného obdobia , v rámci Všeobecných zásad, bod č.8. Výnimku tvoria terasy 
na Kupeckej ulici a ul. Pri synagóge, kde uličný spád nedovoľuje umiestnenie nábytku a mobiliáru 
priamo na dlažbu. 
B/ Priechody pre chodcov 
e/ Požiadavka vykonávať opravy priechodov pre chodcov (tzv. hmatateľné povrchy)- Stredisko 
mestských služieb eviduje uvedenú požiadavku a realizuje ju v rámci finančných možností. – bližšie 
uvedené v časti o prehľade investičných akcií Odboru investičnej výstavby a rozvoja (s. 6)  
f/ Požiadavka na zabezpečenie zvukovej signalizácie na stĺpoch svetelnej signalizácie- Aktivita sa 
priebežne realizuje pri rekonštrukciách križovatiek. Doposiaľ bolo zrealizované ozvučenie stĺpov 
svetelnej signalizácie na križovatkách: Tr. A. Hlinku-Akademická ul. –Slančíkovej ul.; Wilsonovonábr.-
Tr. A. Hlinku-Ul. Československej armády; Štúrova ul.-Hollého ul.-Párovská ul.; Štefánikova tr.-Štúrova 
ul. 
C/ Verejná doprava 
g/ Požiadavka na stavebné úpravy existujúcich prístreškov hromadnej dopravy s ohľadom na 
bezbariérovosť a reflexné označenie prístreškov – Existujúce prístrešky sú riešené bezbariérovo a 
uľahčujú nástup do autobusu. Výrazne napomáha taktiež nízkopodlažnosť väčšiny autobusov (84% 
resp. 76 ks z 90 existujúcich). Na základe požiadaviek RŠO SZTP a vozíčkarov sa pristúpilo k úprave 
prístreškov tak, aby lavička a madlo neboli osadené v strede prístrešku, ale boli posunuté na stranu 
a z druhej strany bol voľný prístup pre imobilného občana. Reflexné označenie prístreškov sa realizuje 
od roku 2017. V roku 2018 bola inštalácia riešená spolu s novými prístreškami. 
h/ Požiadavka na rozšírenie vozového parku MHD o dopravné prostriedky spĺňajúce požiadavky  na 
bezbariérovosť – Aktivita sa priebežne plní, nakupujú sa už len bezbariérové vozidlá. 
ch/ Požiadavka na plnenie aktivity súvisiaca s kanceláriou spoločnosti Arriva Nitra, s.r.o. sídlila 
v roku 2015 v priestoroch na Mestskej tržnici, na poschodí, ktoré boli pre ľudí zo zdravotným 
znevýhodnením nedostupné- V súčasnosti sídli kancelária spoločnosti Arriva Nitra, s.r.o. na prízemní, 
so vstupom z hlavného chodníka zo Štúrovej ulice. 
D/ Budovy 
i/ Požiadavka na zrealizovanie monitoringu budov a priechodov pre chodcov –  Informatívna správa 
–Debarierizačné opatrenia k AP „Nitra pre všetkých“- Informácie nielen pre handikepovaných turistov 
z júna 2016  hovorí o potrebe zostavenia dotazníka o bezbariérovosti a jeho distribúcie do inštitúcií 
verejnej správy, kultúrnych, vzdelávacích a súkromných inštitúcií. Ďalej spomína monitoring 
priechodov pre chodcov  na základe určených kritérií a následnej aktualizácií tabuľky dostupnosti 
budov a priechodov na webovom sídle mesta Nitry ako aj portálu GIS. Úloha sa priebežne plní naďalej. 
j/ Požiadavka na postupné mapovanie jednotlivých MČ z hľadiska bezbariérovosti a na základe 
výsledkov monitoringu vypracovanie  zoznamu debarierizačných opatrení a ich následná realizácia 
– Predmetná aktivita je premietnutá do ostatných plnení debarierizačných opatrení. 
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k/ Požiadavka na získané dotazníkové výsledky bezbariérovosti  z oslovených inštitúcií a priechodov 
pre chodcov zaznamenávať do GIS portálu – Odbor sociálnych služieb v spolupráci s Útvarom 
hlavného architekta vykonávajú priebežnú aktualizáciu GIS portálu tým, že k odstráneným bariéram 
v jednotlivých inštitúciách priraďujú prislúchajúci piktogram oboznamujúci o bezbariérovosti. 
 
E/ Oddychové zóny 
l/ Požiadavka na zabezpečenie budovania ihrísk so špeciálnymi prvkami pre deti so zdravotným 
postihnutím –nákup a montáž hracieho prvku „hojdačka pre telesne postihnuté deti“ v lokalite 
detského ihriska v mestskom parku nebola v sledovanom roku (2018) zrealizovaná. Za jednotlivé MČ 
nebola doposiaľ evidovaná požiadavka  na realizáciu takéhoto typu ihriska. 
 
Krok 3: Definovať a uplatňovať pravidlá umiestňovania mobilných reklám- Aktivita zrealizovaná- 
bližšie popísané v bode  Požiadavka na zrušenie A-pilónov. 
 
Krok 4: Usporiadať okrúhly stôl/ písomne osloviť inštitúcie a firmy s výzvou na odstraňovanie bariér- 
zrealizované v náväznosti na bod o mobilných reklamách. 
 
Krok 5: Vybrať a realizovať konkrétnu bezbariérovú trasu - Sledovaný krok bol realizovaný v roku 2018 
ako súčasť aktivít Národného projektu- Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík (ďalej iba NP-Participácia), ktorý je realizovaný v projektovom partnerstve Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
a Mesta Nitry, pričom sa robí tzv. mapovanie a audit 4 trás v meste Nitra. Trasy vedú cez staré mesto, 
ako aj z vybraných mestských častí do širšieho centra mesta. Trasy budú následne upravené tak, aby 
vyhovovali "konceptu prístupnosti pre všetkých". 
 
Krok 6: Premietnuť bezbariérové úpravy do nových investičných akcií- Opatrenia sa dejú priebežne v 
zmysle schválených investičných akcií Odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre. Bližšie 
uvedené v časti o prehľade investičných akcií Odboru investičnej výstavby a rozvoja (s. 6)  
 
Krok 7: Pripraviť a realizovať strednodobé projekty, zamerané na výrazné zlepšenie konkrétnej 
lokality- Plnenie sa realizuje pribežne - bližšie uvedené v časti o prehľade investičných akcií Odboru 
investičnej výstavby a rozvoja (s. 6)  
  
Krok 8: Pripraviť informačný systém- interpretačný systém, ktorý by uľahčoval orientáciu a 
komunikáciu pre ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia- aktivita je realizovaná priebežne a  
taktiež je súčasťou aktuálne realizovaného Národného projektu- Participácia.  
 
Krok 9: Vytvoriť systém získavania rýchlej spätnej väzby od obyvateľov, zameraný na mapovanie 
bariér- Portál- odkazprestarostu.sk je aktívny a v súčasnosti je táto aktivita taktiež premietnutá do úloh 
NP- Participácia. 
 
Krok 10: Aspoň raz ročne pripraviť verejný odpočet odstraňovania bariér v meste Nitra- Aktivita 
realizovaná každoročne vo forme Informatívnej správy o plnení Akčného plánu "Nitra pre všetkých" - 
Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov a Informatívna správa o plnení debarierizačných 
opatrení Mesta Nitry. 
 
Plnenie tzv. 10 krokov smeruje k odstraňovaniu bariér prevažne v architektonickej oblasti. 
Problematika odstraňovania bariér a sprístupňovania prostredí má však širší záber. Okrem iného 
presahuje do oblasti sociálnej i kultúrnej. Osobitné postavenie zaujíma v tejto problematike oblasť 
investičnej výstavby a rozvoja. 
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Mesto Nitra prostredníctvom odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre, v súlade s VZN č.1/2001 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nitry v znení neskorších dodatkov na základe predložených 
projektov podporilo čerpanie dotácií z rozpočtu mesta pre rok 2018 v dvoch oblastiach: „Sociálna 
oblasť“ a „Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom“ (tabuľka 1 a 2). 

Tabuľka 1: Ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom      
Žiadateľ Názov projektu Poskytnuté Vrátené 

Arabeska, Nitra Vianoce s Arabeskou 500,00 €  
Nitrianska galéria Tvoriť môže každý! 500,00 €  

Pohoda, o.z., Nitra 
Rekondično- rehabilitačný pobyt ŤZP 
mládež Pohoda Nitra 1 000,00 €  

RŠO SZTP a vozíčkarov Nitra 

Pripravovanie a realizovanie 
rekondično-rehabilitačných a 
sociálnych pobytov pre nitrianskych 
členov organizácie a ich sprievodcov 1 000,00 €  

RZ pri MŠ Nábr. mládeže, Nitra V zdravom tele zdravý duch 700,00 € 5,98 € 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 13 

RIP-rekondično-integračný pobyt 
1 000,00 €  

Spojená škola internátna 
Červeňova, Nitra 

17.ročník Prehliadky tvorivosti žiakov 
špeciálnych škôl a zariadení 500,00 €  

SPOLU    5 200,00 €  5,98 € 

    
Tabuľka 2: Sociálna oblasť    

Žiadateľ Názov projektu Poskytnuté Vrátené 

AIESEC Nitra Podpora a vzdelávanie výkonnej rady 500,00 €   

Budúcnosť, n.o., Nitra 
Rehabilitačno-rekondičný  pobyt pre 
rodiny ohrozené závislosťou 
rodinného príslušníka 1 000,00 €   

Centrum pre rodinu - Nitra Bližšie k rodine 600,00 €   

Diecézna charita - Hospic Vzdelávanie dobrovoľníkov  1 500,00 €   
Jednota dôchodcov na 
Slovensku  Nitriansky deň úcty k starším 1 000,00 €   

Katedrálny spevokol EMERÁM Sociálna aktivizácia seniorov 500,00 €   

Krajská Knižnica K. Kmeťka Bystrý až do 100 500,00 €   
Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov - Úsmev 
ako dar 

Sociálna práca s rodinami mesta Nitra 
ohrozenými sociálnopatologickými 
javmi 2 000,00 €   

UKF, Nitra XXL Akadémia 2018 1 200,00 € 0,10 € 
SPOLU    8 800,00 €  0,10 € 

 

Informačné bariéry – v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa vytvára „metodická 

príručka“ (postup) ako má byť web mesta sprístupnený nad rámec povinných pravidiel stanovených MFSR. 

Pri tvorbe dokumentov, ktoré nemajú obligatórne stanovené formálne pravidlá (preddefinovanú šablónu) 

sa aj v rámci  odboru sociálnych služieb uplatňujú pri tvorbe dokumentov tzv. pravidlá jasnej tlače, ktoré 

robia text dostupnejším pre osoby s poruchami zraku. 
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Mesto Nitra prostredníctvom odboru kultúry MsÚ v Nitre zrealizovalo alebo zabezpečilo množstvo 

aktivít zameraných na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Mesto Nitra ako organizátor 

štandardne robí podujatia s voľným vstupom a takisto väčšina podujatí je v prostredí bez fyzických 

bariér. Prehľad podporených projektov a poskytnutých dotácií odborom kultúry v roku 2018 ponúka 
tabuľka 3. 

Tabuľka 3: Cieľová oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie 

kultúrnych hodnôt 

 Žiadateľ / Projekt Suma 

4 
Asociácia Divadelná Nitra / 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 
2018, 27. ročník  

realizácia medzinárodného 
divadelného festivalu / 28.september-

03.október 2018  
6 800 € 

7 
Centrum pre rodinu, o.z.  / „Aby deti 

otca mali, aby mali mamu“ DEŇ 
RODINY 2018 10. ročník 

Organizácia podujatia DEŇ RODINY / 
január-jún 2018  

650 € 

20 

Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO 
č. 3 Nitra-Janíkovce / Aktivity za rok 

2018 – zvyky, tradície a kultúrne 
podujatia 

aktivity, kultúrna osveta a šírenie 
tradícii v Nitre / rok 2018  

350 € 

21 
Jednota dôchodcov na Slovensku, MsO 

č. 5 Nitra-Zobor – Dôstojná staroba  
celoročné aktivity, šírenie tradícii 

v Nitre /  rok 2018  
350 € 

22 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 

MsO. č. 1 Nitra / Prehliadka tvorivosti 
a zručnosti seniorov – výstava 

propagácia kultúrno-umeleckých 
aktivít seniorov spojená s výstavou 

prác / jún-október 2018  
350 € 

24 

Klub rodičov autistických detí v Nitre – 
Výtvarné talenty IV. / Cena 

akademickej maliarky Stanislavy 
Batelovej – Michalčekovej 

podpora mladých výtvarných talentov 
/ 10.03.2018-02.04.2018 

500 € 

31 
Mavis & Jonathan, o.z. / Žime spolu 

kultúrou 

realizácia projektu spojeného 
s prezentáciou možností uplatnenia 

a realizácie zdravotne 
znevýhodnených ľudí / leto 2018  

500 € 

41 

Politickí väzni/ Zväz 
protikomunistického odboja III. odboj / 

Vydávanie časopisu svedectvo, 
mesačník  

náklady na tlač časopisu / rok 2018  300 € 

48 
Rómska umelecká agentúra, o.z. 

/Amaro fest 2018  

realizácia festivalu Amaro fest 2018 
reprezentujúcu rómsku kultúru / 

30.06.-01.09.2018  
400 € 

55 
Staré divadlo Karola Spišáka / 
Stretnutie, Setkání, Spotkanie, 

Találkozás 

realizácia medzinárodného 
divadelného festivalu/jún 2018  

1 000 € 

 SPOLU 48 199,80 € 

 

Medzi ďalšie podujatia, ktoré odbor kultúry zorganizoval v roku 2018 pre osoby so zdravotným 

znevýhodnením, prípadne v spolupráci s nimi patrili napríklad akcie: Žime spolu – 1550 eur (odbor 

kultúry), 340 eur(OS); Bubnovačka v parku – bubnujú deti z DD  - 450 eur (odbor kultúry); Slovensko 

spieva koledy (účinkujúci seniori z Viničiek) 100 eur na ozvučenie; Maroš Bango– vianočný koncert v KC 
Zobor-420eur;  
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Mesto Nitra, prostredníctvom Správy zariadení sociálnych služieb. poskytuje pomoc a potrebnú 
podporu pri integrácií a odstraňovaní bariér vyplývajúcich zo sociálneho a zdravotného znevýhodnenia 
občanov. Búranie bariér sa v zariadeniach sociálnych služieb realizovalo dvoma spôsobmi, a to 
zapájaním externej komunity občanov mesta do života v zariadeniach a na druhej strane zapájanie 
prijímateľov sociálnych služieb do kultúrno-spoločenského diania mimo zariadení sociálnych služieb. 

Externou komunitou boli aplikované nasledovné formy búrania psychologických bariér:  
• prednášky s odborníkmi v oblasti psychológie a psychiatrie, 
• dvakrát v roku 2018 sa realizovala skupinová terapia klientov ZPS a ZOS so špecialistom 

psychiatrom,  
• týždenné pastoračné aktivity prijímateľov sociálnych služieb s katolíckym a evanjelickým 

kňazom, 
• dobrovoľnícke aktivity teológov v oblasti gerontopsychológie, dobrovoľnícke prednášky o. z. 

Stráž prírody Ponitrie, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, 

• zavedenie systému "otvorených dverí" v zariadení sociálnych služieb Zobor a podpora 
neformálnych partnerských vzťahov s pôvodným prostredím klienta, rodinou a komunitou, 

• školenie personálu v oblasti komunikácie so zdravotne znevýhodnenými občanmi Mesta Nitry, 
• kultúrno – spoločenské vystúpenia hudobných interpretov,   
• boli usporadúvané podujatia v dennom stacionári - napr. tematická fašiangová zábava, 

grilovačka pri príležitosti Dňa matiek, výročný ples, vianočné stretnutie. V rámci týchto 
podujatí sa boli účastní hostia, ktorí sa klientom predviedli v rámci programu .  

Prijímateľom sociálnych služieb bola zabezpečená ich aktívna účasť na celospoločenskom dianí v Meste 
Nitra prostredníctvom dopravy a sprevádzania na: 

• podujatia „Hoj, vlasť moja“, divadelné predstavenia v DAB, podujatia organizované 
jednotlivými mestskými časťami, výlety do „Vianočného mestečka“, 

• pravidelné návštevy Mestského parku na Sihoti, Krajskej knižnice A. Kmeťka, Botanickej 
záhrady SPU v Nitre, Krajského osvetového strediska v Nitre, vivária v Nitre, Ponitrianskeho 
múzea, 

• exkurziu a vyhliadkovú jazdu Mestom Nitra na turistickom vláčiku, pravidelné vychádzky 
k Zoborskému jazierku,  

• výlety v rámci turistického záujmového krúžku,  
• športové podujatia, ktoré organizuje pre klientov denného stacionára športový klub ŠK NSŠ 

Scorpioni na tomto podujatí si klienti môžu zahrať kolky. 
 
Odbor investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre realizoval v roku 2018 investičné akcie aj s tzv. 
bezbariérovým riešením. Jedná sa najmä o vyrovnávanie nerovností v podklade pešej komunikácie, 
realizácia bezbariérových priechodov pre chodcov, realizácia varovných a signálnych pásov, vodiacich 
línií a pod.. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť debarierizáciu schodov za poštou na Jurkovičovej 
ulici a debarierizáciu vstupu do budovy pošty v Dome Matice Slovenskej.  
 
Prinášame výber investičných akcií v podobe fotodokumentácie (vyhotovenej pracovníkmi OIVaR) 
spolu s uvedením finančnej hodnoty akcie. Celkové investičné náklady akcií s charakterom 
bezbariérových riešení realizované prostredníctvom Odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ v Nitre 
dosiahli v roku 2018 hodnotu: 801.438,15;- €. Stredisko mestských služieb realizovalo debarierizáciu 
chodníkov vo vlastnej réžii ( z rozpočtu OKČaŽP-SMS), preto finančná hodnota nie je vyčíslená, ide 
o neinvestičné akcie, jedná sa súhrnne o 40 ks chodníkov mesta. 
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Prehľad investičných akcií s bezbariérovým riešením z roku 2018 

Bezbariérový priechod pre chodcov Hviezdoslavova ul. ku schodisku za poštou Jurkovičova   6.959,49 € 

  

Debariérizácia schodov za poštou Jurkovičova  44.680,96 € 
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Debariérizácia vstupu do domu Matice Slovenskej  35.827,02 € 
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SO chodníkov ZŠ Topoľová  16.149,31 € 
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SO chodník Dlhá 76-86  29.815,13 € 

 

 

Chodník Novozámocká ul. od diaľn. mosta po Bočnú ul.  34.669,04 € 
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SO chodník Radová 11-41  18.600 € 

 

SO chodník Zvolenská pred MŠ  32.280 € 
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SO chodníka Kavcova po Urbánkovu  24.570,62 € 

  

Chodník Hlboká 53  12.292,35 € 
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SO parkoviska Wilsonovo nábrežie  123.000 € 
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SO chodníka Panská dolina  127.797,90 € 
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Úprava vjazdu ZŠ Cabajská, Nitra  39.410,81 € 
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Autobusový prístrešok Rastislavova smer Nitra  13.286,40 € 

 

Súvislá oprava MK Alexyho pri ZŠ II.etapa   111.934 € 
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Dôvodová správa 

 

V roku 2011 získalo mesto Nitra finančné prostriedky na realizáciu projektu „Podpora aktivít 

cestovného ruchu v meste Nitra“ financovaného z prostriedkov ERDF. Jedným z cieľov projektu bola aj 

tvorba Akčného plánu projektu“ Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre handicapovaných 

turistov, ktorý mal podporiť odstraňovanie architektonických a spoločenských bariér návštevníkov 
mesta. Materiál s názvom: Akčný plán „Nitra pre všetkých“ – Informácie „nielen“ pre hendikepovaných 

turistov bol  schválený MZ v Nitre dňa 14.3. 2013 ako koncepčný a praktický podklad pre samosprávu 

pri odstraňovaní bariér.  

V roku 2017 sa mesto Nitra ratifikáciou zmluvy o partnerstve stalo partnerom Národného 

projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, spolu 

s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS Ministerstvo vnútra SR) 
ako hlavným partnerom projektu a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) ako ďalším 

partnerom projektu. V prípade mesta Nitry sa jedná o realizáciu pilotného projektu č. 9 – Návrh 

stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých. Projekt sa za mesto Nitra realizuje na Odbore 

sociálnych služieb MsÚ v Nitre v spolupráci s Referátom projektového manažmentu MsÚ v Nitre. 

Obdobie realizácie projektu je stanovené na 24 mesiacov (09/2017-08/2019), pričom projekt samotný 
pozostáva z hlavnej aktivity a dvoch podaktivít, ktorých výsledkom je ukončený participačný proces 

prípravy návrhu Stratégie zabezpečenia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých a jej Akčného plánu 

implementácie. Stratégia prístupnosti mesta Nitry a Akčný plán implementácie projektu podlieha 

schvaľovaciemu procesu MZ v Nitre. Schválený materiál bude zlučovať predchádzajúce materiály 
informujúce o problematike riešenia prístupnosti mesta do jedného kompaktného celku, čím bude táto 

problematika podchytená a realizovaná systémovo a komplexne. 

Zároveň každý projekt vypracovaný a realizovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov musí spĺňať podmienku rovnosti príležitostí tzv. „horizontálnu prioritu 

Nediskriminácie“, ktorá zabezpečuje rovnosť v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Opatrenie 

sa tak týka všetkých projektov mesta Nitry financovaných z EŠIF. 

Problematika prístupnosti mesta a opatrenia zabezpečujúce  takúto prístupnosť sú určené a 
realizované v prospech všetkých občanov a návštevníkov mesta- pre ľudí s obmedzenou mobilitou z 
dôvodu choroby, veku či zdravotného znevýhodnenia alebo rodičov s detským kočíkom či turistov s 
nadrozmernou batožinou. Aktuálnosť a naliehavosť problematiky prístupnosti opodstatňuje aj fakt 
zaradenia tejto problematiky do Programových cieľov Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdravia na roky 2018-2022 . 

 
Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia: 
Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia v Nitre, uvedený materiál 
prerokovala dňa 12.03.2019 a uznesením č.42/2019 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
predmetný materiál vziať na vedomie. 
 
Stanovisko MR: 
Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí, dňa 19.03.2019 uvedený materiál prerokovala 
a odporučila MZ v Nitre predkladaný materiál vziať na vedomie. 


