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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 jednalo o realizáciu pilotného projektu č. 9 – Návrh 

stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých. Projekt sa za mesto Nitra realizoval na odbore 

sociálnych služieb MsÚ v Nitre v spolupráci s vtedajším referátom projektového manažmentu MsÚ v 

Nitre. Obdobie realizácie projektu bolo stanovené na 24 mesiacov (09/2017-08/2019), pričom projekt 

samotný pozostával z hlavnej aktivity a dvoch podaktivít, ktorých výsledkom bol 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 

podliehal schvaľovaciemu procesu MZ v Nitre.  

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. 

27.6.2019 bola Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválená Stratégia prístupnosti mesta Nitry 

pre všetkých (mater. č. 203/2019), uznesenie č.213/2019-MZ.  V septembri 2020 bol uznesením 

č.196/2020-MZ, Mestským zastupiteľstvom v Nitre schválený Akčný plán prístupnosti mesta Nitry pre 

všetkých pre roky 2020- 2028, ktorý je v priamej náväznosti na Stratégiu prístupnosti. 
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Opatrenia zabezpečujúce  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 a turistov s nadrozmernou batožinou.  

 

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. 

Prijatím uznesenia č. 196/2020-MZ na zasadnutí MZ dňa 10.09.2020 bol schválený Akčný plán 

prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020-2028, ktorého priebežné monitorovanie bude 

predkladané 1x ročne k 30. 3. daného roka. 

Vzhľadom na programovú blízkosť dokumentov a prijatím uznesenia č. 196/2020-MZ zo dňa 

10.09.2020, navrhujeme plnenie uznesenia č. 54/2013-Mz zo dňa 14.03.2013 vypustiť z kontroly. 

 

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 13.04.2021 a uznesením č. 48/2021 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
predmetný materiál vziať na vedomie. 
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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 2020. 

 

Uvedený materiál je napísaný podľa pravidiel jasnej tlače- tzv. bezpätkovým písmom, 1,5 riadkovaním 

a nezarovnaným pravým okrajom. 

 

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 vychádzal 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. 

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: 
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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: 

A/ Miestne komunikácie 

a/Požiadavka realizácie opráv miestnych komunikácií s použitím hmatateľných povrchov- 

aplikovanie umelých vodiacich línií, tam, kde chýbajú prirodzené vodiace línie – predmetná 

požiadavka si vyžaduje riešenie v priebehu viacerých rokov. Odbor investičnej výstavby pribežne 

zapracováva požiadavku prístupnosti najmä do úprav a opráv koncových častí chodníkov. V roku 2020 

boli realizované- spevnenie plôch na Vihorlatskej ulici, chodníky na Dlhej ul., na Jurkovičovej ul.+ 

bezbariérový priechod pre chodcov, chodník na cintoríne v Janikovciach, miestne komunikácie 

Hanulova a Jurkovičova ul. a ďalšie. 

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. V roku 
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2019 bolo realizované osadenie LED gombíkov do 14 priechodov pre chodcov v piatich mestských 

častiach mesta. 

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 ( 

takmer 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.  Na území mesta sa nachádzajú rôzne typy autobusových prístreškov – 

presklené, plechové, s bočnými stenami, bez bočných stien, ako aj zastávky bez prístreškov. 

h/ Požiadavka na rozšírenie vozového parku MHD o dopravné prostriedky spĺňajúce požiadavky  na 

bezbariérovosť – Aktivita sa priebežne plní, nakupujú sa už len bezbariérové vozidlá. V roku 2019 

bola realizovaná verejná súťaž na prevádzkovateľa MHD. V spomínanom roku bola súťaž zrušená 

z dôvodu predloženia ponuky iba jedným záujemcom, pričom bola zároveň prekročená 

predpokladaná hodnota zákazky. V roku 2020 bola realizovaná (druhá) súťaž o dopravcu MAD 

súčasťou súťažných podmienok bolo aj zohľadnenie viacerých prvkov  prístupnosti, ako po stránke 

architektonickej, tak aj informačnej - bezbariérové vozidlá, hlasový informačný systém vo vozidle aj 

na zastávkach a pod.. 

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 
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budov a priechodov na webovom sídle mesta Nitry ako aj portálu GIS. Úloha sa priebežne plní 

naďalej. 

V roku 2019 bola vytvorená Stratégia prístupnosti mesta Nitry, ktorej predchádzalo dotazníkové 

šetrenie a realizácia verejnej diskusie na tému bariér, ich odstraňovania a sprístupňovania mesta vo 

všeobecnosti (bez ohľadu na vlastníka budovy). Najviac pripomienok k nedostatočnej prístupnosti 

bolo v budovách zdravotníckych zariadení. V roku 2020 boli zahájené rokovania s Fakultou 

architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave o spolupráci v oblasti auditov 

prístupnosti vybraných verejných objektov vo vlastníctve mesta. 

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. Jednoduchšie 

úpravy- napr. výtlky chodníkov, úprave zelene presahujúca úroveň chodníka a pod. sú realizovanej 

priebežne vo všetkých mestských častiach. Informácie tohto druhu oznamujú občania najmä 

prostredníctvo portálu Odkaz pre starostu. 

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 zrealizovaná. Za jednotlivé MČ nebola 

doposiaľ evidovaná požiadavka  na realizáciu takéhoto typu ihriska. Odbor projektového a 

strategického riadenia v spolupráci s odborom sociálnych služieb  pripravili a zaslali žiadosť o dotáciu 

z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári 2021 so zámerom vybudovať detské ihrisko 

s  hracími prvkami inkluzívneho charakteru na sídlisku Chrenová v blízkosti ZŠ Topoľova, ktorú 

navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením. 

 

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. 
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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 viedli cez 

staré mesto, ako aj z vybraných mestských častí do širšieho centra mesta. Ďalší postup bude 

realizovaný v zmysle Akčného plánu mesta Nitry, ktorý sa aktuálne vypracováva. Realizácia 

bezbariérových trás je vytýčená v horizonte rokov 2025- 2028. 

 

Krok 6: Premietnuť bezbariérové úpravy do nových investičných akcií- opatrenia sa dejú priebežne v 

zmysle schválených investičných akcií Odboru investičnej výstavby MsÚ v Nitre.  

 

Krok 7: Pripraviť a realizovať strednodobé projekty, zamerané na výrazné zlepšenie konkrétnej 

lokality- opatrenia sa dejú priebežne v zmysle schválených investičných akcií Odboru investičnej 

výstavby MsÚ v Nitre. Jedná sa najmä o stavebné úpravy miestnych komunikácie, chodníkov a 

parkovísk v jednotlivých mestských častiach. 

  

Krok 8: Pripraviť informačný systém- interpretačný systém, ktorý by uľahčoval orientáciu a 

komunikáciu pre ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia- aktivita je realizovaná priebežne. 

V  júli 2020 bol do Klientského centra služieb v budove MsÚ v Nitre zavedený tablet pre pracovníkov 

umožňujúci využiť aplikáciu pre online tlmočenie osobám s poruchami sluchu. Prístup k informáciám 

pre ľudí so zrakovým znevýhodnením bol zabezpečený aj umiestnením QR kódu v printovom 

periodiku vydávanom mestom a vo vybraných propagačných materiáloch mesta. 

 
Krok 9: Vytvoriť systém získavania rýchlej spätnej väzby od obyvateľov, zameraný na mapovanie 

bariér- úloha sa realizuje prostredníctvom portálu- odkazprestarostu.sk, ktorý na dennej báze 

vyhodnocuje príslušný pracovník/čka úradu. 

 

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 predložená MZ v Nitre. 

 

Plnenie tzv. 10 krokov smeruje k odstraňovaniu bariér prevažne v architektonickej oblasti. Osobitné 

postavenie zaujíma v tejto problematike oblasť investičnej výstavby. Odbor investičnej výstavby 
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a rozvoja MsÚ v Nitre realizoval v roku 2020 investičné akcie aj s tzv. bezbariérovým riešením. Ako už 

bolo zmienené jedná sa o vyrovnávanie nerovnosti v podklade pešej komunikácie, nasvietenie 

priechodov pre chodcov, realizácia varovných a signálnych pásov, vodiacich línií a pod.. 

Celkové investičné náklady akcií s charakterom bezbariérových riešení realizované prostredníctvom 

Odboru investičnej výstavby MsÚ v Nitre dosiahli za  roku 2020 hodnotu takmer 413.000;-€. 

Stredisko mestských služieb realizovalo debarierizáciu chodníkov vo vlastnej réžii ( z rozpočtu 

OKČaŽP-SMS), preto finančná hodnota nie je vyčíslená, ide o tzv. neinvestičné akcie.  

 

Problematika odstraňovania bariér a sprístupňovania prostredí má však širší záber. Okrem iného 

presahuje do oblasti sociálnej i kultúrnej. Z hľadiska informačnej prístupnosti ešte v roku 2019 Mesto 

Nitra v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska  vytvorili „metodickú príručku“ 

(postup) ako má byť web mesta sprístupnený nad rámec povinných pravidiel stanovených MF SR.  

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

šablónu) sa aj v rámci  odboru sociálnych služieb uplatňujú tzv. pravidlá jasnej tlače, ktoré robia text 

dostupnejším pre osoby s poruchami zraku. 

Mesto Nitra prostredníctvom odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre, v súlade s VZN č.9/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry projektov podporilo čerpanie dotácií z  rozpočtu mesta 

pre rok 2020 pre nasledovné projekty (bližšie tabuľka 1). Projekty svojím charakterom podporujú 

prístupnosť  obyvateľov, najmä sociálnu a informačnú. 

 

Tabuľka č. 1: Dotácie poskytnuté v kategórií: Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia v r.2020 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Pridelená 
dotácia 

Zrealizované 
ÁNO/NIE 

1. A centrum, Banská Bystrica A ako autizmus 2030 € ÁNO 

2. Budúcnosť n.o., Nitra  Virtuálne s BUDÚCNOSŤOU 1930 € ÁNO 

3. Centrum Slniečko, n.o., Nitra Ošetrovanie vzťahov v rodine 3460 € ÁNO 

4. Diecézna charita Nitra 
Pilotný projekt k realizácii „Housing 
first – Bývanie ako prvé“ v Nitre 

3710 € ÁNO 

5. 
Jednota dôchodcov na 
Slovensku, mestská organizácia 
č.1, Nitra 

Nitriansky deň úcty k starším 930 € NIE 

6. KlauDIA, o.z. Nitra Život s diabetom 2980 € ÁNO 

7. Nitrianska galéria Tvoriť môže každý! (XII.ročník) 640 € ÁNO 

8. 
OZ centrum pre rodinu, Nitra Šťastná rodina nie je samozrejmosť 

2020 
1400 € ÁNO 

9. OZ „Pre Dražovce“, Nitra 
Aktívni aj v starobe, alebo ako 
starnúť s informáciami 

1010 € ÁNO 

10. OZ rodičov pri CVČ Nitra 
Balíček súťaží a aktivít pre rómske 
deti 

370 € NIE 

11. OZ FAM Rybičky, Nitra Edukačný vzdelávací denný tábor 480 € NIE 
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12. 
Republ. špecifická organizácia 
SZTP, Nitra 

Rekondično-rehabilitačný – sociálny 
pobyt ŤTP a vozičkárov 

1360 € ÁNO 

13. 
Spoločnosť priateľov detských 
domovov, Úsmev ako dar v Nitre 

Aby ľudia ľuďom pomáhali 1390 € NIE 

14. 
Správa zariadení sociálnych 
služieb, Nitra 

Ja už viem! 400 € ÁNO 

15. 
SRRZ-RZ pri MŠ Nábrežie 
mládeže, Nitra 

Hrajme sa spolu vo vode a vonku 440 € NIE 

16. 
Slovenský skauting, 23.zbor 
Nitrava, Nitra 

Učenie sa činnosťou 850 € ÁNO 

17. Združenie STORM, Nitra Orechov dvor 2020 1620 € ÁNO 

Celkom 25 000 €  

 

 

Mesto Nitra prostredníctvom odboru kultúry MsÚ v Nitre zrealizovalo alebo zabezpečilo množstvo 

aktivít zameraných na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Mesto ako organizátor 

štandardne každoročne robí podujatia s voľným vstupom pre verejnosť a zároveň väčšina podujatí je 

v prostredí bez fyzických bariér.  

 

Mesto Nitra, prostredníctvom Správy zariadení sociálnych služieb poskytuje pomoc a potrebnú 

podporu pri integrácií a odstraňovaní bariér vyplývajúcich zo sociálneho a zdravotného 

znevýhodnenia občanov. V  roku 2020 bolo Správou zariadení sociálnych služieb v Nitre 

odstraňovanie bariér riešené nasledovne:  

a/ úpravou terénu za účelom prekonávania fyzických bariér, kedy na terase denného stacionára pre 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bolo vybudované zábradlie, ktoré uľahčuje prijímateľom 

sociálnej služby pohyb pri chôdzi po schodoch z terasy. Tiež bola položená protišmyková dlažba na 

terase a tiež pred bezbariérovým vstupom do denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

 

b/ využívaním informačných technológií za účelom prekonávanie sociálnych a informačných  bariér a 

to zakúpením tabletu pre denný stacionár (projekt Henkel Slovensko seniorom 2020), ktorý umožnil 

realizovať videohovorov s prijímateľmi sociálnej služby, ktorí denný stacionár s ohľadom na ich 

zdravotný stav a aktuálnu epidemiologickú situáciu nemohli navštevovať. Prijímateľom sociálnej 

služby v dennom stacionári  boli počas roku 2020 elektronicky posielané  (v prípade ich záujmu) rôzne 

logické úlohy, napr. hádanky, matematické príklady, doplňovačky, t.j. činnosti, prostredníctvom 

ktorých môžu trénovať kognitívne funkcie a aktívne využiť čas strávený v domácom prostredí. 

Klienti Zariadenia pre seniorov ZOBOR - využívali informačné technológie tiež za účelom 

prekonávanie sociálnych bariér: zakúpený bol jeden tablet z Orangu a jeden tablet z projektu (projekt 
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Henkel Slovensko seniorom 2020), kedy videohovory s rodinnými príslušníkmi nahrádzali kontaktné 

návštevy, ktoré sú v zariadení zakázané. Jeden tablet slúžil na Covid oddelení a druhý  tablet bol 

k dispozícii pre ostatnú časť zariadenia. 

V decembri 2020 bol v Zps ZOBOR debarierizovaný jeden sprchovací kút v bunke s dvomi 

jednolôžkovými izbami. V decembri 2020 bol rozpočt SZSS navýšený o 5 000,00;- € na dobudovanie 

signalizácie, ktorá absentuje u 54 prijímateľov. Rok 2020 nebol priaznivý pre úpravy priestorov 

v zariadení, vzhľadom k opatreniam spojeným s pandémiou koronavírusu.  

 

Na nesledujúci rok (2021) je plánovaných viacero aktivít, ktoré sprístupnia objekty či služby väčšiemu 

počtu klientov, jedná sa najmä o dobudovanie signalizácie, výmenu zárubní v časti Zariadenia 

opatrovateľskej služby tak, aby sa mohli pohodlne presúvať aj celé postele s prijímateľom, v prípade 

evakuácie a manipulácie s prijímateľom a tiež debarierizovať ďalšie kúpeľne.  V štádiu riešenia na 

ÚHA v Nitre je podklad pre projektanta, požiarno – evakuačný výťah do Zariadenia pre seniorov 

ZOBOR, ktorý by mal v budúcnosti debarierizovať celú budovu. 

 

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. 

 
 
 
 


