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Dôvodová správa 
 
Akčný plán prístupnosti mesta pre všetkých pre roky 2020 – 2028 „ďalej len Akčný 

plán prístupnosti“ vychádza, resp. nadväzuje na Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých, 
schválenú uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 213/2019-MZ na jeho 8. zasadnutí 
(riadnom) konaného dňa 27.06.2019 

 
Akčný plán prístupnosti je rozdelený do troch časových úsekov: 

 Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte dvoch rokov (najneskôr 2.kvartál roku 2021) 
 Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte piatich rokov (najneskôr v 4. kvartál roku 2024) 
 Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte desiatich rokov (najneskôr 4. kvartál roku 2028) 
 

Akčný plán prístupnosti prináša systémový prístup k spracovaniu materiálov, ktoré 
definujú politiky alebo prístupy k riešeniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa verejného 
priestoru, dopravy, informácií a komunikácie a služieb pre občanov. 
Akčný plán špecifikuje úlohy, termíny plnenia, finančné krytie. Ku každému cieľu/úlohe je 
priradený gestor - odborný útvar (odbor/oddelenie MsÚ Nitra), ktorého úlohou bude 
zabezpečenie zrealizovania cieľa/úlohy, podávanie informácií k monitorovaniu a 
vyhodnocovaniu.  
  

Monitorovanie Akčného plánu prístupnosti pre roky 2020 – 2028 je založené na 
priebežnom monitorovaní a vyhodnocovaní jednotlivých cieľov/úloh. Realizované bude 1 x 
ročne, v období prvého polroka (k 30.3. daného roka). Zabezpečovať ho bude koordinátor pre 
Akčný plán prístupnosti. 

 
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia uvedený 

materiál Akčný plán prístupnosti dňa 14.07.2020 prerokovala a odporučila po zapracovaní 
pripomienok mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť.  

Pripomienky Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia boli do tohto materiálu zapracované. 

 
 

Stanovisko MR: 
Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí, dňa 25.08.2020 uvedený materiál 

prerokovala a odporučila MZ v Nitre predkladaný materiál schváliť. 
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ÚVOD 

Trvalo udržateľné spravovanie a trvalo udržateľný rozvoj vedú k zavádzaniu opatrení, ktoré 
zlepšujú podmienky a kvalitu života obyvateľov miest a obcí. Bezbariérový prístup 
k verejným priestranstvám, k doprave, informáciám či službám zaručuje okrem iného 
rovnaký prístup osôb so zdravotným postihnutím k ich ľudským právam a základným 
slobodám, scitlivuje obyvateľov na rešpektovanie a akceptovanie rôznorodých potrieb 
ľudí, je prospešný pre všetkých obyvateľov a návštevníkov a zvyšuje povedomie o zmysle 
a význame konceptu mesta pre všetkých.  

Jedným z práv osôb so zdravotným postihnutím je právo na nezávislý život, ktorý je 

podmienený prístupnosťou architektonického prostredia, dopravy, informácií, tovarov 

a služieb.  

V odseku 1 článku 9 „Prístupnosť“ Dohovoru sa uvádza:  
„S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom 
života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, zmluvné strany prijmú príslušné 
opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s 
ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane 
informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a 
službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako aj vo 
vidieckych oblastiach.“   
 
K tejto povinnosti sa hlási Európska únia aj v dokumente „Európska stratégia pre oblasť 
zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020: Obnovený záväzok vybudovať Európu bez 
bariér“ a v mnohých svojich nariadeniach a smerniciach. Celosvetovo je právo na prístupnosť 
deklarované aj v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a špeciálne v cieli 11 „Premeniť mestá a 
ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné“. Vláda SR rozhodla, že Agenda 
2030 bude strategickým a zjednocujúcim dokumentom pre rozvoj SR. Vzhľadom na 
konkrétne potreby a obmedzené zdroje bolo schválených šesť priorít, z ktorých jednou je 
„Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy“, ktorej súčasťou je aj 
prístupnosť mestských sídiel. 

 
Nitriansky kraj tvorí sedem okresov a 354 obcí, pričom 15 z nich má štatút mesta. Počet 
obyvateľov Nitrianskeho kraja bol (k 31.12. 2018)  676.672 (htttp:// slovak.statistics.sk, 
Nitriansky kraj- charakteristika regiónu). Celkovo sa na území Nitrianskeho samosprávneho 
kraja v roku 2013 nachádzalo 49 317 osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, v roku 2017 to 
bolo 49 778 osôb. V okrese Nitra bolo v roku 2017 presne 9 651 osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím. V samotnom meste Nitra bolo v decembri 2017 zaevidovaných 4 668 osôb s 
ŤZP, pričom 2 081 vlastnilo preukaz fyzických osôb s ŤZP, 1 488 vlastnilo preukaz FO s ŤZP so 
sprievodcom a 738 vlastnilo parkovací preukaz (údaje štruktúrovane zachytáva tabuľka č.1). 
Najväčšiu skupinu (749 osôb) tvorili osoby s poruchami pohybového a podporného aparátu. 
Z hľadiska počtu poberateľov rodičovského príspevku bolo v roku 2017 v meste Nitra 2 008 
osôb (v celom kraji ide až o 15 500 osôb). Zo spomínaného počtu obyvateľov mesta – 
poberateľov príspevku bolo 275 takých, ktorí mali dieťa s dlhodobo nepriaznivým 



zdravotným stavom (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2019) . Počet obyvateľov 
mesta Nitra k 4.12.2018 dosiahol hodnotu 78.599 obyvateľov, pričom 18 158 osôb bolo vo 
veku 62 a viac rokov ( Referát evidencie obyvateľstva a domov MsÚ v Nitre, 2019).  
K 2.1.2020 bol počet obyvateľov mesta Nitry na úrovni 78.353 obyvateľov, pričom 
najpočetnejšiu vekovú skupiny tvoria osoby v veku 60 a viac rokov, ktorých žije na území 
mesta viac ako 20.000 ( Referát evidencie obyvateľstva a domov MsÚ v Nitre, 2020). 
Nasledujúce čísla však nemôžu byť rozhodujúce pre vypracovanie a realizáciu Akčného plánu 
lebo prístupnosť je právom každého jednotlivého občana. 

 
Problematika bezbariérovosti resp. prístupnosti sa systematickejšie objavuje v agende mesta 
Nitry od roku 2011, kedy 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 handikepovaných 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, 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“, predloženého na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre. Materiál vychádza z princípov a požiadaviek Národného 
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 
2020, ktorými sa okrem iného zabezpečujú 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. 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. 
Keďže išlo o tematicky a obsahovo podobný materiál, materiálom č.650/2016-1 sa navrhlo, 
aby sa Debarierizačné opatrenia stali súčasťou Akčného plánu. Tento krok mal zabezpečiť 
odstúpenie Debarierizačných opatrení jednotlivým odborom a útvarom MsÚ v Nitre, ktoré by 
v rámci kreovania návrhov rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok boli premietnuté do 
príslušného rozpočtu.  
 
Akčný plán prináša systémový prístup k spracovaniu materiálov, ktoré definujú politiky alebo 
prístupy k riešeniu v rôznych oblastiach týkajúcich sa verejného priestoru, dopravy, 
informácií a komunikácie a služieb pre občanov. Akčný plán zaručí tiež premietnutie 
princípov prístupnosti do plánovacích procesov a projektov vypracovaných mestom alebo 
regulovaných mestom Nitra (stavebný úrad). Dosiahnutie udržateľných výsledkov si bude 
vyžadovať nepretržité úsilie, dlhodobo zabezpečené zdroje financovania a hodnotiace a 
monitorovacie mechanizmy (pre pravidelné kontroly, upozorňovanie na problémy a ich 
odstraňovanie, riešenie sťažností atď.). Dôležité bude aj pokračovanie aktívneho zapojenia 
osôb so zdravotným postihnutím, ich reprezentatívnych organizácií a odborníkov na 
bezbariérovosť v rámci plánovania, realizácie a udržateľnosti mestských opatrení a iniciatív 



zameraných na zvýšenú bezbariérovosť zodpovedajúcu potrebám všetkých osôb bez 
rozdielu. 
 

Názov dokumentu:  Akčný plán stratégie prístupnosti 2020 - 2028  

Identifikácia 

potreby:  

Slovenská republika a Európska únia podporujú rovnosť príležitostí a 
prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Základnou súčasťou 
stratégie EÚ je práca na ceste k bezbariérovej Európe. Moderné európske 
mestá prijímajú efektívne a inovatívne opatrenia na zlepšovanie prístupnosti 
pre osoby so špecifickými potrebami, umožňujú tak ich plnú účasť na živote 
spoločnosti. Takto nastavená politika mesta smeruje k zvyšovaniu kvality 
života obyvateľstva bez ohľadu na vek, mobilitu či schopnosti tak, aby mali 
rovnaký prístup ku všetkým zdrojom a vymoženostiam mesta. Využívajú na 
to aj participatívny proces, ktorý zaručuje, že prijímané opatrenia budú 
zodpovedať potrebám, prioritám a názorom najširšej verejnosti a súčasne 
rešpektovať práva aj jednotlivcov a malých skupín.  
  

Akčný plán špecifikuje úlohy, termíny plnenia, finančné krytie a odbor 
zodpovedný za plnenie úlohy. Akčný plán Nitra pre všetkých bude podliehať 
pravidelnému uskutočňovaniu verejných odpočtov odstraňovania bariér v 
podobe informatívnej správy pripravenej pre Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
v ročnej periodicite.  

Zadávateľ akčného 

plánu:  

Mesto Nitra  

Koordinátor:  Marek Dojčán, referent pre mestský rozvoj a strategické plánovanie  

Spolupracujúce 

strany pri realizácii 

dokumentu:  

 Verejný dopravca MAD; Lokálne TV; Fakulta záhradníctva a krajinného 

inžinierstva SPU v Nitre; Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre; FO resp. 

PO realizujúce vzdelávaciu činnosť; 

Definovaný cieľ:  Cieľom je uviesť do života koncept univerzálneho navrhovania a celkovej 

prístupnosti pre všetkých bez rozdielu. Prístupnosťou rozumieme stav, keď 

architektonické prostredie, doprava, informácie, služby a tovary sú priamo 

alebo s pomocou asistenčných technológií samostatne použiteľné osobami 

so zdravotným postihnutím a osobami s inými znevýhodneniami na úrovni 

porovnateľnej s ostatnými. Sprístupňovaním sa rozumie prevencia vzniku, 

prostriedky a spôsoby prekonávania a odstraňovanie architektonických, 

dopravných, informačných a ďalších bariér, ktoré bránia ľuďom so 

špecifickými potrebami v prístupe k zdrojom a vymoženostiam dostupným 

intaktnému obyvateľstvu.  

Rozpočet 

implementácie:  

  

Rok vypracovania:  2020  

Schvaľovateľ:  Mestské zastupiteľstvo v Nitre  

Doba realizácie:  1/2020 - 12/2028  

Indikátory:  Zrealizovanie / nezrealizovanie stanovených cieľov a úloh  



Monitoring:  Raz ročne  

 
Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte dvoch rokov 

(najneskôr 2.kvartál roku 2021) 
 

1. Sprístupnenie v oblasti mestskej autobusovej dopravy, parkovacích miest a verejných toaliet  

1.1. Sprístupnenie v oblasti mestskej autobusovej dopravy 

Gescia:  Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Výber a zazmluvnenie verejného dopravcu, ktorého vozový park 
spĺňa podmienky prístupnosti - vozidlá sú nízkopodlažné (resp. low 
entry); zvuková signalizácia zastávok 

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy 

 

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Zapracovanie požiadaviek prístupnosti do verejného obstarávania na 

prepravcu.  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zapracovanie požiadaviek prístupnosti do VO na nového prepravcu 

v zmysle Stratégie prístupnosti.  

Z: Odbor dopravy T: 07/2020 

1.2. Sprístupnenie parkovacích miest  pre ŤZP  

Gescia:  Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Pasportizácia a audit vyhradených parkovacích miest pre ľudí so 
zdravotným postihnutím;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy 

 

 

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: V rámci pasportizácie komunikácii v meste Nitra zabezpečiť pasportizáciu 

parkovacích miest pre ŤZP na verejných parkoviskách, ale aj na súkromných 

pozemkoch. V zmysle legislatívy, pri nových projektoch je podmienka - 4% 

z parkovacích miest musí byť vyhradených pre ŤZP. 



 

 

1.3.  Sprístupnenie v oblasti verejných toaliet  

Gescia:  Stredisko mestských služieb 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Pasportizácia a audit bezbariérových toaliet v meste  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy 

 

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Zabezpečiť pasportizáciu toaliet a zistiť ich bezbariérovosť. V zmysle  

auditu navrhnúť riešenie debarierizácie týchto objektov, resp. navrhnúť iné 

riešenie bezbarierových toaliet ako napr. toalety na Starom Rinku 

s prihliadnutím na finančnú stránku debarierizácie alebo výstavby nových 

toaliet.  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Pasportizovať verejné toalety v Nitre  

Z: Stredisko mestských služieb T: 10/2020 

U2: Návrh debarierizácie existujúcich toaliet, resp. návrh lokalít na výstavbu 

nových bezbarierových toaliet s definovaním rozpočtu.  

Z: Stredisko mestských služieb T: 12/2020 

 

2. Sprístupnenie verejných priestorov a verejných zhromaždení pre občanov bez  rozdielu  

Gescia:   Odbor Sociálnych služieb, Odbor kultúry a Útvar hlavného architekta 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Na verejné zhromaždenia realizované v priestoroch Mestského 

úradu v Nitre nainštalovaná indukčná slučka pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo nedoslýchavých;  

 Na vybraných verejných zhromaždeniach realizovaných mestom  

Nitra (zhromaždenia s väčším množstvom účastníkov, akcie primárne 
určené pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.) zabezpečiť  
tlmočenie do slovenského posunkového jazyka;  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť pasport parkovacích miest ŤZP.  

Z: Odbor dopravy T: 12/2020 

U2: Definovať potrebu rozširovania takýchto parkovacích miest na 

verejných parkoviskách a pred konkrétnymi budovami.  

Z: Odbor dopravy T: 06/2021  



 Architektonické sprístupnenie (veľkej) zasadacej miestnosti  

Mestského úradu v Nitre pre osoby s obmedzenou  možnosťou                        

pohybu  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa /úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie:  Zabezpečiť prístupnosť klientskeho centra, kancelárií, verejných 

priestorov MsÚ a TIC pre osoby so zdravotným postihnutím  – tlmočenie 

posunkového jazyka využitím techniky (tablet), indukčné slučky pre 

osoby so sluchovým postihnutím alebo nedoslýchavých, prístupnosť 

imobilných občanov do priestorov úradu 

Odbor sociálnych služieb 

Proces realizácie: 2. Vybrané verejné zhromaždenia –  zabezpečené tlmočenie prítomným 

tlmočníkom do posunkového jazyka – návrh podujatí, ktoré by mohli byť 

tlmočené do posunkového jazyka, resp. zoznam podujatí, na ktorých 

evidujeme účasť takýchto občanov (termín 9/2020) 

Odbor kultúry 

Proces realizácie: 3. Debarierizácia veľkej zasadacej miestnosti + vstup do TIC-u pre imobilných 

obyvateľov – technické riešenie (navrhnutie vhodného riešenia do 03/2021) 

Útvar hlavného architekta 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť tlmočenie do posunkového jazyka využitím dostupnej 

techniky, opätovné spustenie indukčnej slučky pre osoby so sluchovým 

postihnutím alebo nedoslýchavých 

Z: Odbor sociálnych služieb T: 12/2020 

U2: Vybrať verejné zhromaždenia a podujatia, ktoré je potrebné tlmočiť do 

posunkového jazyka pre nepočujúcich.  

Z: Odbor kultúry T: 12/2020 

U3: Definovať potrebné zásahy na debarierizáciu veľkej zasadacej miestnosti 

na MsÚ v Nitre a rovnako debarierizovať TIC v Mestskom dome.  

Z: Útvar hlavného architekta T: 12/2020 

 

3. Kontrola parkovania automobilov v blízkosti zastávok MHD  

Gescia:  Mestská polícia v Nitre 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Kontrola realizovaná hliadkami Mestskej polície v Nitre, osobitne 

vozidiel, ktoré znemožňujú vozidlám MHD zastať v blízkosti hrany 

nástupišťa  



Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu Mestskej polície 

Proces realizácie: Sledovanie realizovania cieľa a získavanie štatistických údajov od MsP 

v ročných intervaloch 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Kontrolovať porušovanie zákona  zastavovaním na zastávkach – ročná 

štatistika 

Z: Mestská polícia T: 12/2020 

 

4. Sprístupnenie informácií uvedených v printových médiách  

Gescia:   Odbor propagácie a komunikácie  

 Turistické informačné centrum 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Printové (tlačené) médiá budú spĺňať zásady jasnej tlače; 

 Printové (tlačené) médiá budú obsahovať pri vybraných informáciách 

v pravom dolnom rohu QR kód s odkazom na rovnaké informácie na 

webovej stránke, príp. aj prepísané do formátu easy-to-read;  

  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie: Zapracovanie požadovaných zásad, doplnenie QR kódov s odkazmi na 

webstránku www.nitra.sk / www.nitra.eu 

Využívanie materiálu Európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných 

a ľahko zrozumiteľných informácií (termín od 12/2020) 

 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť dodržiavanie európske pravidlá tvorby ľahko čitateľných 

a ľahko zrozumiteľných informácií. Používať bezpätkové písmo, QR kódy 

a pod. Výber konkrétnych článkov / informácii prepísaných do formátu easy - 

to – read. Viesť evidenciu dokumentov a raz ročne sumarizovať.  

Z: Odbor komunikácie a cestovného ruchu v spolupráci s TIC T: 12/2020 

 

 

 

5. Sprístupnenie webového sídla mesta a ďalších sídiel propagujúcich prioritne informácie z diania v 

meste a práce Mestského úradu v Nitre a k nemu prislúchajúcich organizácií  

Gescia:   Odbor propagácie a komunikácie  



 Turistické informačné centrum 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Na základe auditu prístupnosti budú dané webové stránky a mobilné 
aplikácie opravené tak, aby spĺňali pravidlá prístupnosti;  

 Pravidelne robiť audit prístupnosti webovej stránky mesta Nitra, TIC 

a ďalších vybraných webových stránok a s nimi súvisiacich mobilných 

aplikácií  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Webstránka mesta –  zapracovanie pravidiel prístupnosti do podmienok 

verejného obstarávania 

- spĺňať požiadavky pre Blind Friendly Web,  

- spĺňať štandard WCAG (medzinárodný štandard prístupnosti webu pre 

osoby zdravotne postihnuté), 

 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zapracovať jednotlivé požiadavky do požiadaviek nového verejného 

obstarávania na stránku mesta a stránku TIC 

Z: Odbor projektového a strategického riadenia T: 12/2020 

 

 

6. Využívanie rozličných informačných kanálov za účelom informovania   o špecifikách komunikácie s 

osobami so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením  

Gescia:   Odbor sociálnych služieb 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Informácie o podujatiach a prezentácie z nich budú uverejňované na 

webstránkach mesta Nitra;  

 Publikovanie užitočných tipov na zjednodušenie komunikácie s 
občanmi s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia či inak 
znevýhodnenými občanmi (web mesta, letáky, tlačené periodiká a 
pod.);  

 Z vybraných verejných zhromaždení realizovaných mestom Nitra (s 
väčším množstvom účastníkov alebo  akcie primárne určené pre 
osoby so zdravotným postihnutím a pod.) vyhotoviť zápis v 
ľahkočitateľnom formáte (easy-to-read);  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. kód.-07.4 Ochrana, podpora a 



rozvoj verejného zdravia) event. Grantové schémy domácich resp. 

zahraničných donorov; 

Proces realizácie: Zabezpečenie spracovania potrebných informácii a následné uverejňovanie 

na webovej stránke mesta a TICu. Nová pripravovaná stránka bude mať 

možnosť prístupu do obsahu pre všetky odbory, a teda dané veci zabezpečí 

správca stránky mesta a aj stránky TIC. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť zverejňovanie informácií  v zmysle definovaných cieľov 

prostredníctvom prístupu cez redakčný systém na stránke. 

Z: Odbor sociálnych služieb  T: 06/2021 

 

 

7. Zvyšovanie celkového povedomia občanov o jednotlivých druhoch zdravotného postihnutia a 

typoch znevýhodnenia (seniori, rodičia a pod.)  

Gescia:   Odbor sociálnych služieb 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Usporadúvanie (osvetových) workshopov na tému zdravotného 
postihnutia, typov znevýhodnenia a prevencie vzniku a spôsobov 
odstraňovania a prekonávania existujúcich bariér pre občanov 
mesta;  

 Usporadúvanie pracovných seminárov na tému zdravotného 

postihnutia, typov znevýhodnenia a prevencie vzniku a spôsobov 

prekonávania a odstraňovania existujúcich bariér pre pracovníkov 

inštitúcií občianskej vybavenosti (úrady, polícia, pošta a pod.);  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. kód.-07.4 Ochrana, podpora a 

rozvoj verejného zdravia). Grantové schémy domácich resp. zahraničných 

donorov; 

Proces realizácie: Usporiadať semináre a workshopy na dosiahnutie definovaných cieľov. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 
U1: Usporiadať semináre a workshopy na dosiahnutie definovaných cieľov 

Z: Odbor sociálnych služieb  T: 06/2021 

 

 

8. Profesionalizácia pracovníkov pôsobiacich v rámci inštitúcií občianskej vybavenosti v oblasti 

špecifík komunikácie s občanmi so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením  

Gescia:  Odbor sociálnych služieb 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  



Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• Realizácia odborných školení zameraných na komunikáciu s občanmi s 

rôznymi druhmi zdravotného postihnutia či inak znevýhodnenými 

občanmi organizovaná mestským úradom pre vlastných pracovníkov, ako 

aj pre pracovníkov iných verejných inštitúcií;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. kód.-07.4 Ochrana, podpora a 

rozvoj verejného zdravia) event. Grantové schémy domácich resp. 

zahraničných donorov; 

Proces realizácie: Zabezpečenie interného školenia pre vybraných zamestnancov MsÚ v Nitre. 

Školenie zamerané na scitlivenie správania a prístupu voči znevýhodneným 

osobám. Potreba zadefinovať zoznam zamestnancov, ktorí sa školenia 

zúčastnia – 1. kolo zamestnanci v klientskom centre, 2. kolo ostatní 

zamestnanci, ktorí sa stretávajú s občanmi.  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť školenie pre interných zamestnancov mesta Nitra v zmysle 

procesu realizácie 

Z: Odbor sociálnych služieb T: 06/2021 

 

9. Zapájanie občanov so zdravotným postihnutím či iným znevýhodnením pri procesoch tvorby 

a realizácie aktivít zameraných na scitlivovanie občanov  

Gescia:   Odbor sociálnych služieb 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská 

a požiadavky na 

realizáciu cieľov 

a úloh  

• Spolupráca s organizáciami, ktoré združujú ľudí s rôznymi druhmi 

zdravotného postihnutia, či inak znevýhodnených občanov (centrá seniorov, 

materské centrá a pod.);  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov 

a úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. Kód.-07.4 Ochrana, podpora 

a rozvoj verejného zdravia; rozp. Kód- 642 Transfery jednotlivcom 

a neziskovým právn. Osobám). Grantové schémy domácich resp. 

zahraničných donorov; 

Proces realizácie: Zodpovedná osoba zabezpečí spoluprácu s organizáciami 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom na dosiahnutie definovaných 

cieľov  

Z: Odbor sociálnych služieb T:06/2021 



 

10. Určenie vhodných lokalít pre realizáciu inkluzívnych ihrísk vo vybraných mestských častiach 

Gescia:   Odbor životného prostredia 

Termín realizácie:  Najneskôr 06/2021  

Východiská 

a požiadavky na 

realizáciu cieľov 

a úloh  

 Pri určovaní vhodných lokalít pre realizáciu inkluzívnych ihrísk vo 

vybraných mestských častiach spolupracovať s tretím sektorom 

Spolupráca s Útvarom hlavného architekta 

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov 

a úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Na základe dostupných informácií navrhnúť také lokality, kde to bude prínos 

pre deti so zdravotným znevýhodnením  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1:  Určenie vhodných lokalít 

Z:     Odbor životného prostredia  T:06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte piatich rokov 

(najneskôr v 4. kvartál roku 2024) 
 

1.Vypracovanie Manuálu verejných priestranstiev za účelom zjednotenia prvkov a definovania 

jednotnej identity verejných priestranstiev mesta  

Gescia:   Útvar hlavného architekta  

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2021  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• V spolupráci s Útvarom hlavného architekta bude vypracovaný Manuál 

verejných priestranstiev;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Útvar hlavného architekta zabezpečí vypracovanie manuálu verejných 

priestranstiev, ktorý bude záväzný pre všetky následné investície.  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť obstaranie Manuálu verejných priestranstiev, ktorý bude 

riešiť verejné priestranstvá s ohľadom na debarierizáciu. 

Z: Útvar hlavného architekta T: 12/2021 

 

 2. Rozšírenie siete vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  

Gescia:  Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2024  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• Dobudovať a upraviť počty a parametre vyhradených parkovacích miest v 

zmysle platnej legislatívy a v zmysle výsledkov pasportizácie a auditu;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Budovanie a určenie počtov parkovacích miest podľa výsledkov 

pasportizácie, následne analýzy údajov a definovanie potreby navýšenia 

počtu takýchto parkovacích miest. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: V zmysle výsledkov pasportizácie parkovacích miest pre ŤZP určiť 

potrebu ich rozšírenia na verejných parkovacích miestach mesta.  

Z: Odbor dopravy T: 12/2021 

U2: Na základe U1 zabezpečiť postupné rozširovanie parkovacích miest pre 



ŤZP.  

Z: Odbor dopravy T: 12/2024 

 

 3. Vozidlá mestskej autobusovej dopravy sprístupniť širokej cestujúcej verejnosti  

Gescia:   Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2024  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Vozidlá dopravcu mestskej autobusovej dopravy sú vybavené 

hlasovým oznamovaním jednotlivých zastávok;  

 Vo vozidlách sú umiestnené svetelné tabule – s rovnakou 
informáciou ako hlásenie;  

 Vozidlá budú vybavené kontrastným označením čísla linky na vozidle 

– spredu, zboku, zozadu a vonkajším hlasovým oznamovaním čísla a 

smeru prichádzajúceho vozidla spúšťaným na dožiadanie povelovou 

vysielačkou;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Zabezpečí nový prepravca 

Proces realizácie: Zapracovanie do podkladov verejného obstarávania  

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zapracovanie požiadaviek prístupnosti do VO na nového prepravcu 

v zmysle Stratégie prístupnosti. 

Z: Odbor dopravy T: 07/2020 

 

4. Dobudovanie bezbariérových verejných toaliet  

Gescia:   Stredisko mestských služieb  

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2024  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• Bezbariérové verejné toalety dobudovať v zmysle výsledkov pasportizácie 

a auditu, osobitne na miestach s vysokou koncentráciou osôb- námestie, 

mestský park a iné;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Na základe pasportizácie zistiť či je možné prebudovanie pôvodných toaliet 

na bezbariérové, ak nie, vybudovať nové ktoré budú spĺňať podmienky 



bezbariérovosti 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: V zmysle pasportizácie verejných toaliet v meste, navrhnúť lokality na 

výstavbu nových bezbarierových toaliet. 

Z: Stredisko mestských služieb T:12/2020 

 

 5. Umiestnenie QR kódov na vybrané informačné prvky  

Gescia:  Odbor propagácie a komunikácie  

Turistické informačné centrum 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2024  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• Vybrané informačné prvky doplniť Braillovým písmom a QR kódom s 

rovnakými informáciami na webovej stránke mesta Nitra a easy-to-read 

textom;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie: Definovať zoznam turistických miest a významných bodov v meste, ktoré 

budú doplnené Braillovým písmom a QR kódom 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Definovať zoznam možných prvkov, na ktorých môže byť osadený QR kód 

alebo doplnené Braillovým písmom. Zoznam miest, ktoré už takýto prvok 

obsahujú. 

Z: Turisticko-informačné centrum v spolupráci s NOCR T: 12/2020 

U2: Na základe definovaného zoznamu umiestniť QR kódy/doplniť 

Braillové písmo na prvky 

Z: Turisticko-informačné centrum v spolupráci s NOCR T: 12/2022 

 
  

6. Zapracovanie prvkov inkluzívneho charakteru pri revitalizácii Mestského parku 

Gescia:  Odbor životného prostredia 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2024  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

• V rámci revitalizácie parku zrealizovať osadenie prvkov inkluzívneho 

charakteru v pomere min. 20 %  voči štandardným prvkom 

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  



Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie: Zapracovanie prvkov inkluzívneho charakteru a navrhnutie ich umiestnenia 

v Mestskom parku 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Navrhnúť inkluzívne prvky a ich následné osadenie počas realizácie 

revitalizácie Mestského parku 

Z: Odbor životného prostredia  T: 12/2022 

 



Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte desiatich rokov  
(najneskôr 4. kvartál roku 2028) 

  

1. Budovanie siete bezbariérových trás v meste  

Gescia:   Odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre; SPŠS v Nitre; FZaKI SPU v Nitre 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Vytýčenie trás, identifikácia bariér, ktoré sa na nich nachádzajú a ich 

postupné odstránenie  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. kód.-07.4 Ochrana, podpora a 

rozvoj verejného zdravia). Grantové schémy domácich resp. zahraničných 

donorov; 

Proces realizácie: Zapracovanie vytýčených trás už z existujúcich dokumentov. Pri vytyčovaní 

trás a bariér spolupracovať s tretím sektorom (Únia nevidiacich, Republiková 

špecifická organizácia SZTP ŤTP a vozičkárov, atď.). Nutná spolupráca 

s Útvarom hlavného architekta. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Definovať hlavné trasy už z existujúcich dokumentov a nových trás 

v zmysle komunikácie s tretím sektorom. 

Z: Odbor sociálnych služieb T: 12/2020 

U2: Definovať hlavné turistické trasy. 

Z: Turisticko-informačné centrum T: 12/2020 

U3: Určiť bariéry na definovaných trasách. 

Z: Odbor sociálnych služieb T06/2021 

U4: Definovať plán realizácie odstránenia bariér na definovaných trasách. 

Z: Odbor investičnej výstavby a rozvoja T: 12/2021 

 

 

 2. Budovanie priechodov pre chodcov v zmysle platnej legislatívy  

Gescia:   Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Vyrovnávacie rampy medzi chodníkom a komunikáciou, reliéfne 

úpravy na priechodoch pre chodcov, v prípade svetelnej signalizácie 

aj zvuková signalizácia, osvetlenie priechodov pre chodcov  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  



úloh:  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  

Proces realizácie: Definovať štandardy budovania bezbariérových priechodov pre chodcov aj 

v zmysle Manuálu verejných priestranstiev.  

 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Definovať štandard budovania priechodov pre chodcov v zmysle 

legislatívy a v zmysle Manuálu verejných priestranstiev. 

Z: Odbor dopravy T: 12/2020 

U2: Spoločný postup budovania priechodov pre chodcov v zmysle 

definovaných štandardov budovania priechodov pre chodcov. 

Z: Stredisko mestských služieb a Odbor investičnej výstavby T: 12/2024 

 

 3. Odstraňovanie bariér mimo vytýčených bezbariérových trás  

Gescia:   Stredisko mestských služieb v spolupráci s Výbormi mestských častí  

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Oprava povrchov chodníkov, odstránenie alebo posunutie prekážok, 

rozšírenie chodníkov  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie: Potrebné definovať bariéry v jednotlivých mestských častiach, ktoré by bolo 

možné odstrániť – definovať debarierizáciu chodníkov, bariéry v strede 

chodníkov a pod. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť  definovanie bariér v jednotlivých mestských častiach cez 

Výbory mestských častí. Požiadať predsedov VMČ o spoluprácu a definovať 

prostredníctvom členov VMČ bariéry, ktoré evidujú vo svojich častiach 

Z: Odbor projektového a strategického riadenia T: 12/2020 

U2: Definovať postupné odstraňovanie bariér v jednotlivých mestských 

častiach podľa možností rozpočtu mesta, resp. naceniť takúto realizáciu. 

Z: Stredisko mestských služieb T: 12/2024 

 

 

 

 

 

 



 4. Budovanie bezbariérových zastávok  

Gescia:   Odbor dopravy 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Na základe výsledkov auditu budú dobudované zastávky, ktoré sú v 
rovnakej výške ako chodník alebo spevnená plocha, ktorý k nej vedie 
alebo je sprístupnená rampou; je zabezpečená dostatočná šírka 
zastávky; po celej dĺžke nástupišťa je umiestnený varovný pás; pred 
stĺpikom označujúcim začiatok zastávky je umiestnený po celej šírke 
nástupišťa signálny pás;   

 Na zastávkach sú umiestnené optické tabule oznamujúce číslo, smer 
a čas príchodu vozidla vybavené aj hlasovým oznamovaním 
zobrazených informácií spúšťaným na dožiadanie povelovou 
vysielačkou;  

 Presklené steny prístrešku sú označené výrazne farebným 

kontrastným pásom; na zastávke je umiestnený cestovný poriadok 

vyhotovený podľa zásad jasnej tlače;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry  a z externých zdrojov 

Proces realizácie: Spolupráca pri realizácii s dodávateľom zastávok, budúcim prepravcom a 

s tretím sektorom (Únia nevidiacich, Republiková špecifická organizácia SZTP 

ŤTP a vozičkárov, atď.) Vytýčenie najfrekventovanejších trás zastávok 

s najvyššou koncentráciou osôb so zdravotným znevýhodnením 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Definovať najfrekventovanejšie trasy – vytipovať zastávky, ktoré sú často 

využívané pre znevýhodnenými osobami v spolupráci s tretím sektorom. 

Z: Odbor projektového a strategického riadenia T: 12/2020 

U2: Definovať postupný plán realizácie inteligentných zastávok pre 

znevýhodnené osoby v zmysle požiadaviek. 

Z: Odbor dopravy T: 12/2024 

U3: Definovať základné štandardy budovania zastávok.  

Z: Odbor dopravy T: 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.  Objekty vo vlastníctve Mesta Nitry budú prispôsobené pre osoby so zdravotným 

znevýhodnením  

Gescia:   Odbor sociálnych služieb 

Odbor školstva, mládeže a športu 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Personál pracujúci priamo s klientami bude vyškolený pre prácu a 
komunikáciu s osobami so špecifickými potrebami;  

 Objekty budú dovybavené indukčnou slučkou pre osoby so 
sluchovým postihnutím alebo nedoslýchavých;  

 Objekty a toalety v nich budú architektonicky prístupne pre osoby s 

obmedzenom mobilitou;  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 (rozp. kód.-07.4 Ochrana, podpora a 

rozvoj verejného zdravia) event. Grantové schémy domácich resp. 

zahraničných donorov; 

Proces realizácie: Celkový audit bezbariérovosti mestských budov,  navrhnutie vhodných 

riešení na odstránenie bariér, primárne budova Mestského úradu, 

Mestského domu, Mestskej tržnice, polikliniky. Zabezpečenie odstránenie 

bariér prostredníctvom stavebných úprav, resp. vybavením 

technologickými zariadeniami ako napr. indukčná slučka pre osoby so 

sluchovým postihnutím alebo nedoslýchavých, tlmočenie do posunkového 

jazyka, alebo jazyková vybavenosť pre zahraničných klientov 

Potrebné riešiť bezbariérovosť materských škôl a základných škôl. 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Zabezpečiť preškolenie personálu pracujúceho priamo s klientami pre 

prácu a komunikáciu s osobami so špecifickými potrebami. 

Z: Odbor sociálnych služieb T: 12/2021 

Z: Odbor školstva, mládeže a športu T: 12/2021 

U2: Zabezpečiť audit mestských budov zameraný na definovanie bariér pre 

klientov – MsÚ, Mestský dom, Tržnica, Polikliniky. Návrh rýchlych 

a strednodobých riešení. Zadefinovať možnosť obstarania auditu na kľúč. 

Z: Odbor sociálnych služieb T: 12/2021 

U3: Definovať manuál bariér pre materské a základné školy 

Z: Odbor sociálnych služieb  T:12/2020 

U4: Definovať bariéry v materských a základných škôl, ktoré je potrebné 

odstrániť, definovať bariéry aj v okolí týchto zariadení v zmysle manuálu.  

Z: Odbor školstva, mládeže a športu T: 06/2021 

U5: V zmysle zoznamu bariér MŠ a ZŠ definovať ich postupné 

odstraňovanie. 

Z: Odbor školstva, mládeže a športu T: 12/2024 

 



6.  Realizácia inkluzívnych detských ihrísk  

Gescia:   Odbor investičnej výstavby 

Termín realizácie:  Najneskôr 12/2028  

Východiská a 

požiadavky na 

realizáciu cieľov a 

úloh  

 Na základe určenia vhodných lokalít zabezpečiť proces realizovania 

inkluzívnych ihrísk  

Indikátor úspešnej 

realizácie cieľov a 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

Zdroj financovania:   Z rozpočtu mesta Nitry 

Proces realizácie: Postupné realizovanie inkluzívnych ihrísk, počnúc ihriskom na Topoľovej 

ulici 

Úloha/Zodpovedný 

Termín 

U1: Realizácia inkluzívneho ihriska na Topoľovej ulici. 

Z:    Odbor investičnej výstavby T: 12/2021 

U2: Realizácia ostatných inkluzívnych ihrísk   

Z:     Odbor investičnej výstavby T: 12/2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 
Demokratický princíp spravovania verejnej politiky na úrovni samosprávy stojí na informačnom a 
participačnom pilieri. Participatívna tvorba verejných politík musí v plnej miere rešpektovať 
existujúce strategické dokumenty, aby sa dosiahla trvalá udržateľnosť výkonu verejných politík. 
Výkon verejnej politiky je ovplyvnený úrovňou verejnej politiky na území konkrétneho mesta, ktoré 
má isté demografické charakteristiky – počet obyvateľov mesta v členení podľa vekovej štruktúry, 
zamestnanosť a zamestnateľnosť obyvateľstva, príležitosti pre prácu, počet osôb so špecifickými 
potrebami a iné. V duchu napĺňania princípu participácie rozvinie mesto Nitra spoluprácu vo vnútri 
organizácie mestského úradu a s verejnými a súkromnými inštitúciami (Verejný dopravca MAD, 
lokálne televízie) – s verejnosťou, mimovládnymi organizáciami a univerzitami, (najmä s Fakultou 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Strednou priemyselnou školou stavebnou v Nitre) 
pri tvorbe systému (rýchleho) mapovania bariér v meste- tzv. mapovací portál, ako aj vytvorenie 
diskusného fóra prostredníctvom sociálnych sietí.  
 
Budovanie mesta prístupného pre všetkých je dlhodobý a prakticky nekončiaci proces, ktorý treba 
systematicky plánovať, realizovať, vyhodnocovať a aktualizovať. K tomuto účelu má slúžiť Akčný plán 
prístupnosti mesta a jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácie v kratších časových úsekoch. 
 
Po schválení Akčného plánu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 
budú jednotlivé opatrenia monitorované a vyhodnocované v pravidelnej ročnej periodicite v podobe 
Informatívnej správy o plnení AP. 

 


