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Dôvodová správa 
 

Akčný plán prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020 – 2028 (ďalej len Akčný plán 

prístupnosti) bol schválený Uznesením číslo 196/2020-MZ Mestského zastupiteľstva v Nitre, 

konaného dňa 10. septembra 2020. 

 

V zmysle schváleného Akčného plánu prístupnosti je potrebné vyhodnotiť tento Akčný plán 1 

x ročne, v období prvého polroka (k 30.3. daného roka). Monitorovanie Akčného plánu 

prístupnosti je založené na priebežnej kontrole realizácie plánovaných cieľov a úloh. Akčný 

plán prístupnosti bol vyhodnotený vecne príslušnými odbormi/útvarmi Mestského úradu v 

Nitre. 

 

Príloha č.1 tvorí vyhodnotenie schváleného  Akčného  plánu  prístupnosti, konkrétne jeho 

prvú časť Ciele a úlohy zrealizovateľné v horizonte dvoch rokov (najneskôr 2. kvartál roku 

2021). Tabuľka obsahuje názov cieľov a úloh, termín plnenia, východiská a požiadavky na 

realizáciu cieľov a úloh, indikátor úspešnej realizácie cieľov a úloh, zdroj financovania, 

proces realizácie, úlohy potrebné na zrealizovanie cieľa, zodpovedný odbor/útvar, 

požadovaný termín realizácie a informáciu o stave realizácie cieľov a úloh za rok 2020. 

 

Uvedený materiál bol prerokovaný aj na Komisii MZ v Nitre pre sociálne veci, bývanie a 

podporu verejného zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

Vyhodnotenie          

za rok 2020 

Požiadavky v zmysle tohto opatrenia boli zapracované do súťažných 

podmienok verejného obstarávania na zabezpečenie služieb mestskej 

autobusovej dopravy 

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  

Príloha č.1: 



 

 

 

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 

Vyhodnotenie          

za rok 2020 

Všetky verejné toalety v majetku mesta sú bezbariérové. Lokality Starý 

Rinek, Tržnica, Župné námestie, Mestský cintorín. 

Nové lokality zatiaľ nie sú navrhnuté. Toaleta Sandokan nie je bezbariérová, 

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. 

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  

Vyhodnotenie          

za rok 2020 

Pasportizácia ešte nebola realizovaná. Je potrebné navýšenie rozpočtu na 

pasportizáciu všetkých parkovacích miest v Nitre a aj vďaka tomu by sa 

vedela určiť dostatočnosť resp. potreba dobudovania parkovacích miest pre 

ŤZP. 

V prípade sídlisk a obytných súborov sa vyhradzujú parkovacie miesta 

priamo pre žiadateľov na konkrétne TEČ, na základe konkrétnych žiadostí. 



 

avšak nie je v  prevádzke. Toaleta pod hradom, Mestský park nie je 

bezbariérová, avšak otvára sa iba v letných mesiacoch. Bezbariérové toalety 

sú k dispozícii v Mestskom parku. 

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;  

 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 

Vyhodnotenie          

za rok 2020 

Odbor sociálnych služieb:  

Tlmočenie do posunkového jazyka je umožnené osobám s poruchami sluchu 

navštevujúce klientské centrum služieb MsÚ v Nitre prostredníctvom 

tlmočníkov  nadácie Telekom, s ktorými sa nepočujúci spája prostredníctvom 

tabletu. Tablet pre klientov je dostupný v KCS MsÚ v Nitre od júla 2020. 

Indukčné slučky, ktoré boli inštalované v priestoroch úradu od roku 2011 boli 

v októbri 2020 odinštalované za účelom ich revízie. Nakoľko z dôvodu 

neexistencie firmy, ktorá sa takejto činnosti venuje nie je možné zabezpečiť 

ich revíziu a  nebudú už k dispozícií, zároveň  ich využitie v praxi v ostatných 

rokoch bolo neefektívne. 

 

Odbor kultúry: 

Zoznam podujatí za rok 2020, na ktorých evidujeme účasť sluchovo 

postihnutých občanov 

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia sa zoznam 

podujatí, ktoré organizovalo Mesto Nitra v roku 2020, celkovo znížil na 

minimum.  

Medzi podujatiami, ktoré sa v roku 2020 uskutočnili, mesto neeviduje 

prítomnosť sluchovo postihnutých občanov.  

 

Návrh na obdobie jar- leto 2021  

Dve predstavenia: 

V jarných a letných mesiacoch roku 2021 Mesto Nitra v spolupráci s Novým 

divadlom a organizáciou EFFETA ponúkne širokej verejnosti, no najmä ľudom 

s rôznym sluchovým postihnutím dve divadelné predstavenia, ktoré budú 

prispôsobené pre sluchovo postihnutých divákov, a to formou titulkov pre 

dospelého diváka a formou tlmočenia do posunkového jazyka pre detského 

diváka. 

Miesto realizácie: 

Predstavenie pre dospelých sa uskutoční v Dome Matice slovenskej v Nitre, 

predstavenie pre deti sa uskutoční v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta s 

predpokladanou lokalizáciou v Parku na Sihoti. 

Spolupráca a ďalšia vízia: 

Na uskutočnení bude Mesto Nitra spolupracovať s Novým divadlom v Nitre a 

s nitrianskou organizáciou Effeta, ktorá sa snaží poskytnúť sluchovo 

postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a pomoc pri plnej integrácii do 

zdravej/bežnej  spoločnosti. V prípade pozitívnych ohlasov zo strany 

sluchovo postihnutých divákov, poskytne Mesto Nitra priestor v programe 

Kultúrneho leta, na uvedenie ďalšieho dramatického projektu tvorivej 

činnosti organizácie Effeta alebo ďalšieho divadelného predstavenia s 



 

tlmočením do posunkového jazyka. 

 

 

Útvar hlavného architekta 

V rozpočte na rok 2021 boli schválené financie na zabezpečenie 

dokumentácie na debarierizáciu veľkej zasadacej miestnosti  MsÚ + vstup do 

TIC-u pre imobilných obyvateľov. predmetná dokumentácia bude 

zabezpečená do konca prvého štvrťroku 2021 

 

 

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 

Vyhodnotenie          

za rok 2020 

Mestská polícia v Nitre riešila v roku 2020 140 porušení zákona  

zastavovaním na zastávkach  

 

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 

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  



 

úloh:  

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

Odbor komunikácie a propagácie: 

Mestské printové médiá spĺňajú zásady jasnej tlače. Používa sa kontrastné a 

bezpätkové písmo, ktoré výrazne uľahčuje čítanie aj ľuďom so zrakovými 

problémami. 

 

Začali sa taktiež používať QR kódy s odkazom na informácie na webovom 

sídle mesta alebo iných inštitúcií. QR kód na mestské noviny bol dokonca 

umiestnený na titulku mestských Radničných novín. Po jeho načítaní sa 

slabozrakým objaví elektronická verzia novín, ktorá sa dá ľubovoľne zväčšiť a 

je tak dostupná aj pre ľudí so zrakovými problémami. QR kódy sú využívané 

aj pri iných zásadných informáciách, napríklad pri upozornení na pracovné 

ponuky, pri informácií o potrebe sčítania sa v rámci sčítania obyvateľov, 

bytov a domov, a podobne. 

 

Turistické informačné centrum: 

- keďže počas roku 2020 neboli ujasnené pravidlá ďalšieho fungovania web 

stránok www.nitra.eu a www.nitra.sk  nebolo možné komplexne zrealizovať 

všetky požadované úlohy v zmysle daných zásad 

- napriek tomu webová stránka www.nitra.eu čiastočne spĺňa podmienky 

easy-to-read – je dostupná pre slabozrakých v čiastočnom (obvyklom) 

formáte easy-to read 

- QR kódy s informáciami sa nachádzajú na sklenených označníkoch na 

viacerých lokalitách mesta a do printových materiálov ich budeme postupne 

zapracovávať 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

Odbor komunikácie a propagácie: 

Očakáva sa uvedenie novej web stránky mesta, ktorá bude spĺňať aj kritériá 

prístupnosti pre slabozrakých. 

 

Turistické informačné centrum: 

- audit web stránok ako aj vyhlásenie nového verejného obstarávania na web 

mesta v roku 2020 neprebehol 

- turistická web stránka www.nitra.eu bude v roku 2021 fungovať ako 

samostatná web stránka pri zachovaní jej doterajších funkcionalít. Štandardy 

pre zdravotne postihnuté osoby budú postupne zapracované (s ohľadom na 

finančnú náročnosť). 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

Aktivita bola realizovaná nepriamo - dostupnosťou tzv. manuálu, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Stratégie prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 

(dostupné na: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/narodne-projekty-10439). 

Sledované opatrenia je v priamej náväznosti na novú webovú stránku mesta, 

ktorá je aktuálne v procese v tvorby. Webová stránka slúži ako ťažiskový 

informačný kanál pre širokú verejnosť a preto sa informovanie 

prostredníctvom nej spustí sa až po jej sfunkčnení. 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 
Aktivita nebola v roku 2020 realizovaná. Najvhodnejší spôsob 

prezentácie a zvyšovania povedomia verejnosti o jednotlivých druhoch 

zdravotného postihnutia je verejná osvetová akcia resp. akcie, ktoré je 

možné realizovať iba v priaznivej spoločensko-epidemiologickej 

situácií. 

 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

Aktivita nebola v roku 2020 realizovaná. V prípade nepriaznivej spoločensko- 

pandemickej situácie v roku 2021 budú príslušné aktivity realizované on-line 

formou. 

 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

Aktivita bola realizovaná v roku 2020 účasťou zástupcov komunít zdravotne 

znevýhodnených, seniorov a tiež osôb ohrozených sociálnym vylúčením pri 

tvorbe III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry ako členov 

pracovných skupín, aktívne sa podieľajúcich na tvorbe cieľov a opatrení 

definujúcich systém sociálnych služieb mesta pre roky 2021-2025. 

 



 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

V rámci plánovanej revitalizácie Starého parku je súčasťou projektovej 

dokumentácie aj detské ihrisko s inkluzívnymi prvkami 

Vhodné lokality pre realizáciu inkluzívnych ihrísk budú postupne navrhnuté 

počas roka 2021 

 

 

 


