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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 

1x ročne, v období prvého polroka. 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. 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 2021. 

 

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

podporu verejného zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1: 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Požiadavky v zmysle tohto opatrenia boli zapracované do súťažných 

podmienok verejného obstarávania na zabezpečenie služieb mestskej 

autobusovej dopravy nasledovne:  (TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ 

ŠTANDARDY MESTSKEJ HROMADNEJDOPRAVY V MESTE NITRA , Príloha 

číslo 13  Zmluvy s prepravcovom) 

Požaduje sa 100% nízkopodlažnosť vozidiel. Pod pojmom nízkopodlažné 

vozidlo sa rozumie, že pri vozidlách kategórie MIDI je vstup do vozidla je 

minimálne medzi dvoma nástupnými dverami bez schodov a ulička medzi 

týmito dverami je bez schodov (povolené sú šikmé plochy) a pri vozidlách 

kategórie STANDARD a MAXI je vstup do vozidla medzi všetkými dverami 

bez schodov a ulička medzi týmito dverami je bez schodov (povolené sú 

šikmé plochy). 

Každé vozidlo zaradené do premávky na linkách MHD NR, musí mať 

bezbariérový vstup. V nízkopodlažnej časti, v blízkosti druhých dverí, musí 

byť priestor vyhradený pre invalidný vozík, ktorý možno tiež využiť pre 

prepravu detského kočíka, alebo 

bicykla. Priestor odporúčame vybaviť vhodným upínacími mechanizmami. 

Minimálne rozmery tohto priestoru sú 1000 x 1200mm. 

V prípade kĺbového vozidla (kategória MAXI) musia byť takéto vyhradené 



 

miesta v prednej časti vozidla na dva kočíky, alebo invalidné vozíky. 

Výnimku môže udeliť len objednávateľ. 

Vozidlo musí byť vybavené zadržiavacím zariadením slúžiacim na zaistenie 

invalidného vozíka. Vozidlo musí byť pri dverách určených na nástup 

cestujúcich na invalidnom vozíku vybavené plošinou. Vo vyklopenom stave 

musí dosiahnuť až na úroveň vozovky. Plošina musí mať nosnosť min. 

200kg. 

Vo vozidlách musia byť vyhradené minimálne 4 miesta (sedadlá) pre osoby 

so zdravotným postihnutím, ktoré sú umiestnené v nízkopodlažnej časti 

vozidla v blízkosti dverí a 2 sedadlá pre osoby so zrakovým postihnutím, 

ktoré sú vyčlenené v prednej časti vozidla. Podlahová krytina je v mieste 

určenom pre prepravu invalidných vozíkov a/alebo detských kočíkov 

výrazne farebne odlíšená a jej súčasťou je piktogram vozíka a/alebo kočíka. 

 

Každé vozidlo musí byť vybavené takým akustickým systémom, ktorý 

umožní jednoduché doplnenie o systém vyhlasovania čísla linky a konečnej 

zastávky na základe bezkontaktnej dátovej požiadavky aj mimo vozidlo 

(pomoc napr. zrakovo postihnutým osobám). Vozidlo musí mať integrovaný 

(zabudovaný) reproduktor pre hlásenie zastávok pre nevidiacich a 

slabozrakých. Reproduktor musí byť zabudovaný v blízkosti priestoru 

predných dverí, nakoľko vodiaca dlažba pre nevidiacich smeruje cestujúcich 

so zrakovým postihnutím práve k týmto dverám pri čakaní na zastávke. 

Systém umožní hlásenie aktuálnej linky a smeru jazdy vozidla v prípade,  

že na zastávke MHD bude čakať cestujúci so zrakovým postihnutím (biela 

palička, vodiaci pes). Vyvolať takéto hlásenie musí vodič (ak na zastávke 

uvidí cestujúceho so zrakovým postihnutím), alebo si hlásenie môže vyvolať 

aj nevidiaci pomocou bezkontaktnej požiadavky. 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

U1: Splnené od 1.1.2022 

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. 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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. 

Vyhradených pre ZŤP  je 226 miest.  

Z toho: 

- MČ Diely                            51 

- MČ Chrenová                    46 

- MČ Klokočina                    94 

- MČ Staré mesto               25 

- MČ Čermáň                       10 

Vyhodnotenie          

za rok 2021 

 

Aktuálne prebieha spracovanie „Pasportu ciest – vypracovanie technickej 

evidencie ciest v meste Nitra“, ktoré bude prebiehať 1 rok v zmysle zmluvy 

č.j. OD/154/2022, avšak nezahŕňa pasportizáciu parkovacích miest ŤZP. 

V prípade sídlisk a obytných súborov sa vyhradzujú parkovacie miesta 

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

Vyhradených pre ZŤP  je 240 miest.  

Z toho: 

- MČ Diely                            50 

- MČ Chrenová                    49 

- MČ Klokočina                   105 

- MČ Staré mesto               26 

- MČ Čermáň                       10 

 

Pri budovaní nových parkovacích miest sa aplikuje vyhláška ministerstva 

životného prostredia č. 532/2002 ktorá určuje minimálne 4% vyhradených 

parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

U1: Nesplnené, zostáva v platnosti  

U2: Priebežne sa plní a zostáva v platnosti 



 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Bezbariérové sú toalety v lokalitách Starý Rinek, Tržnica, Župné námestie, 

Mestský cintorín a Mestský park. 

Toaleta Sandokan nie je bezbariérová, avšak nie je v  prevádzke. Toaleta 

pod hradom, Mestský park nie je bezbariérová, avšak otvára sa iba v 

letných mesiacoch.  

Nové lokality zatiaľ nie sú navrhnuté. 

Vyhodnotenie 2021 Nakoľko neevidujeme potrebu výstavby nových toaliet, v rozpočte SMS nie 

sú vyčlenené zdroje na ich výstavbu.  

 

U1: Splnené  

U2: Nesplnené, zostáva v platnosti 

 

 

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 

 Na verejné zhromaždenia realizované v priestoroch Mestského 

úradu v Nitre nainštalovaná indukčná slučka pre osoby so sluchovým 



 

realizáciu cieľov a 

úloh  

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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 (do konca prvého polroka 2021 

nebola dokumentácia spracovaná)  



 

Vyhodnotenie          

za rok 2021 

Odbor sociálnych služieb:  

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa podujatia pre väčší počet 

účastníkov realizovali obmedzene a tlmočenie bolo zabezpečené v projekte 

odboru kultúry, ktorý bol realizovaný koncom leta 2021 v podobe troch 

divadelných predstavení. 

V spolupráci s odborom propagácie a komunikácie MSÚ v Nitre sa pripravuje 

audiozáznam s rozhovoru s mladou ženou, nepočujúcou Nitriankou, ktorý je 

zároveň tlmočený tlmočníkom do slovenského posunkového jazyka. 

Splnené 

Odbor kultúry: 

Zoznam podujatí za rok 2021, na ktorých evidujeme účasť sluchovo 

postihnutých občanov 

Vzhľadom na meniace sa opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou sa 

zoznam podujatí, ktoré organizovalo Mesto Nitra aj v roku 2021 znížil na 

minimum.  

V septembri 2021 sa Mesto Nitra vďaka získaniu zdrojov z  Fondu na 

podporu umenia zapojilo do spoločného projektu Počúvaj divadlo očami, 

v rámci ktorého v spolupráci s Novým divadlom a občianskym združením 

Effeta boli zrealizované tri predstavenia (Cisárove nové šaty, Rozprávky po 

telefóne, Slovensko v obrazoch) v priestoroch Domu Matice slovenskej v 

Nitre. Dve predstavenia boli tlmočené do posunkovej reči a zároveň 

titulkované, tretie predstavenie bolo tlmočené, bez titulkovania. Vzhľadom 

na to, že projekt sprístupnenia divadelných predstavení aj nepočujúcim sa 

stretol s ohlasom (i v tejto komplikovanej situácii), bude Mesto Nitra hľadať 

možnosti uskutočniť ďalšie predstavenia s tlmočením/prípadne titulkovaním 

aj v roku  2022.  

Na verejných zhromaždeniach uskutočnených v roku 2021 účasť osôb so 

sluchovým postihnutím neevidujeme. 

čiastočne splnené   

 

Útvar hlavného architekta 

Dokumentácie na debarierizáciu veľkej zasadacej miestnosti  MsÚ + vstup do 

TIC-u pre imobilných obyvateľov nevypracovaná 

 

U1: Priebežne sa plní,  zostáva v platnosti 

U2: Čiastočne sa plní, zostáva v platnosti 

U3: Nesplnené, zostáva v platnosti 

 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Mestská polícia v Nitre riešila v roku 2020 140 porušení zákona  

zastavovaním na zastávkach  

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Mestská polícia v Nitre riešila v roku 2021 140 porušení zákona  

zastavovaním na zastávkach 

 

U1: Plní sa každoročne, zostáva v platnosti 

 

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Odbor komunikácie a propagácie: 

V roku 2021 OKaP zadal tlač Komunitného plánu soc. služieb v meste Nitre na 

roky 2021-2025 pre Odbor sociálnych služieb do chránenej dielne (fy Rea). 

 

OKaP v decembri 2021 spustil rozsiahlu, niekoľko mesiacov trvajúcu 

informačnú online aj offline kampaň zameranú na scitlivovanie verejnosti 

voči potrebám viacerých znevýhodnených skupín obyvateľstva – seniori, 

zdravotne znevýhodnení, sluchovo znevýhodnení, nevidiaci a slabozrakí. 

Kampaň dostala spájajúci názov (Ne)viditeľní, na mesačnej báze predstavuje 

jednotlivé skupiny a ich potreby, poukazuje na problémy, ktoré majú 

v bežnom živote v meste Nitra. 

 

Turistické informačné centrum: 

web stránka www.nitra.eu fungovala v roku 2021 v štandardnom režime, 



 

prebehlo školenie pracovníkov TIC Nitra na prácu so slabozrakými a 

nevidiacimi návštevníkmi (v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska cez projekt EDI C2 Accessibility od Information, absolvované 

školenie Od edukácii k inklúzii). Hľadáme technické riešenie na inštaláciu 

čítačky textov pre slabozrakých a nevidiacich v počítači pre verejnosť na 

prevádzke TIC Nitra  

Do propagačných materiálov sú postupne pri tlači zapracovávané QR kódy. 

Všetky sklené označníky obsahujú QR kódy, Braillove písmo doplníme 

postupne.  

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Odbor komunikácie a propagácie: 

Očakáva sa uvedenie novej web stránky mesta ku koncu roka. Podmienkami 

verejného obstarania na zrealizovanie stránky boli nasledovné požiadavky: 

- stránka musí spĺňať požiadavky pre BlindFriendly Web,  

- stránka musí spĺňať minimálne štandard WCAG vo verzii 2.0 alebo 2.1 

(medzinárodný štandard prístupnosti webu pre osoby zdravotne postihnuté), 



 

 

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). 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Odbor komunikácie a propagácie: 

Plnenie vyhodnotenia za rok 2021 rovnaké ako v roku 2020 

Realizácia web stránky mesta v priebehu roka 2022 

 

Turistické informačné centrum: 

Web stránka www.nitra.eu bude postupne prepracovaná na základe novej 

stránky www.nitra.sk, potrebné informácie sú na web stránke dostupné, 

stránka je prístupná pre slabozrakých, pracujeme na inštalovaní čítačky 

WCAG na počítač pre verejnosť v priestore prevádzky TIC a ďalšie prvky 

prístupnosti budú postupne zapracovávané na základe finančných možností 

rozpočtu odboru TIC Nitra. 

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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 nadväznosti 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 až po jej sfunkčnení. 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

Okrajovo sa téma využívania informačných kanálov a špecifikácie 

komunikácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením objavuje v informačnej 

kampani, ktorú realizuje odbor sociálnych služieb v spolupráci s odborom 

komunikácie a propagácie MsÚ v Nitre. Presnejší popis je uvedený v aktivite 

7 o zvyšovaní celkového povedomia občanov o jednotlivých druhoch 

zdravotného postihnutia. 

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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. 

V druhom polroku 2021 pripravuje Odbor sociálnych služieb spolu 

s Odborom propagácie a komunikácie kampaň „O ľuďoch so zdravotným 

postihnutím“     

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

Od decembra 2021 beží na web stránke, v Radničných novinách a sociálnych 

sieťach mesta informačná kampaň s názvom (NE)VIDITEĽNÍ zameraná na 

zvyšovanie povedomia občanov mesta o jednotlivých druhoch zdravotného 

postihnutia. Prostredníctvom autentických výpovedí ľudí s postihnutím, 

žijúcich v meste Nitra sa verejnosť dozvedá o tom, ako sa ľuďom s 

postihnutím žije v meste, s akými bariérami sa najčastejšie stretávajú alebo aj 

o tom, aké majú potreby a v čom vidia v rámci prístupnosti mesta priestor 

pre zlepšenie. V rubrike bude venovaný priestor pre osoby so zrakovým, 

sluchovým a telesným  postihnutím a seniorom. 

 
U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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

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

formou. 

V máji 2021 bolo realizované školenie pre zamestnancov úradu zamerané na 

spoznanie a komunikáciu s nevidiacimi  organizované  Úniou nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

V marci 2021 boli zamestnankyňa OSS a ÚHA účastné workshopu: obytné 

prostredie a vzdelávanie v oblasti univerzálneho navrhovania. 

V máji 2021 bolo realizované školenie pre zamestnancov úradu zamerané na 

spoznanie a komunikáciu s nevidiacimi  organizované  Úniou nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska. 

Zamestnankyne a zamestnanci OSS každý rok (2x ročne) absolvujú skupinovú, 

prípadne individuálnu  supervíziu, v rámci ktorej sa objavujú aj témy 

komunikácie a práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím. 

 

U1: Splnené 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

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. 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Spolupráca na plnení úlohy prebieha aj prostredníctvom Rady seniorov 

mesta, kedy členovia RS sú obvykle predsedami miestnych organizácií JDS a 

aktívne komunikujú a realizujú úlohy aj pre členov so zdravotným 

postihnutím resp. v spolupráci s nimi. 

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

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 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

V rámci plánovanej revitalizácie Starého parku je súčasťou projektovej 

dokumentácie aj detské ihrisko s inkluzívnymi prvkami 

Vhodné lokality pre doplnenie inkluzívnych prvkov k už jestvujúcim detským 

ihriskám: 

- ZŠ Tulipánová 

- Topoľová 

- Popradská 

- Novomeského 

V roku 2021 Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 45 000 eur na realizáciu 

detského inkluzívneho ihriska v lokalite ulice Topoľová. Predpoklad realizácie 

ihriska je v roku 2021, v prípade ak bude mestu dodaná projektová 

dokumentácia z ministerstva. 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Dotáciu na inkluzívne ihrisko na Topoľovej manažuje Odbor projektového 

manažmentu. Realizácia v roku 2022. 

V roku 2022 OŽP plánuje realizáciu 7 detských ihrísk s prvkami inklúzie. Ide o 

lokality DI Dlhá, DI Bajkalská, DI Hlboká, DI Novomeského, DI Hollého, DI 

Stavbárska a DI Tokajská. 

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 



 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Verejné obstarávanie na spracovateľa Manuálu bolo zrealizované 11/2020. 

V prvom polroku 2021 bola spracovaná analytická časť Manuálu a ďalšou 

fázou bude spracovanie konceptu, predpoklad do 12/2021.  

Vyhodnotenie za rok  

2021 

Manuál verejných priestranstiev - aktuálny stav. 

1. časť - analytická - bola odovzdaná 5.8.2021 - publikácia má názov 

Nitra viditeľná 

2. časť - návrhová - dňa 8.2. 2022 bola predložená Komisii architektúry 

na pripomienkovanie v rozpracovanom stave 

V roku 2022 bude nasledovať fáza pripomienkovania, ktorá bude trvať 4 

mesiace, potom architekti odovzdajú finálnu 2. časť (návrhovú) s názvom 

Nitra živúca  

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Pri budovaní nových parkovacích miest sa aplikuje vyhláška ministerstva 

životného prostredia č. 532/2002 ktorá určuje minimálne 4% vyhradených 

parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

 

Pri budovaní nových parkovacích miest sa aplikuje vyhláška ministerstva 

životného prostredia č. 532/2002 ktorá určuje minimálne 4% vyhradených 

parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade 

sídlisk a obytných súborov sa Strediskom mestských služieb vyhradzujú 

parkovacie miesta priamo pre žiadateľov na konkrétne TEČ, na základe 

konkrétnych žiadostí. Za rok 2021 je vyhradených 240 miest pre ZŤP. 

 

U1: Nesplnené, zostáva v platnosti 

U2: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Každé vozidlo prepravcu musí byť od 1.1.2022 vybavené takým akustickým 

systémom, ktorý umožní jednoduché doplnenie o systém vyhlasovania čísla 

linky a konečnej zastávky na základe bezkontaktnej dátovej požiadavky aj 

mimo vozidlo (pomoc napr. zrakovo postihnutým osobám). Vozidlo musí mať 

integrovaný (zabudovaný) reproduktor pre hlásenie zastávok pre nevidiacich 

a slabozrakých. Reproduktor musí byť zabudovaný v blízkosti priestoru 

predných dverí, nakoľko vodiaca dlažba pre nevidiacich smeruje cestujúcich 

so zrakovým postihnutím práve k týmto dverám pri čakaní na zastávke. 

Systém umožní hlásenie aktuálnej linky a smeru jazdy vozidla v prípade,  

že na zastávke MHD bude čakať cestujúci so zrakovým postihnutím (biela 

palička, vodiaci pes). Vyvolať takéto hlásenie musí vodič (ak na zastávke uvidí 

cestujúceho so zrakovým postihnutím), alebo si hlásenie môže vyvolať aj 

nevidiaci pomocou bezkontaktnej požiadavky. 

Za účelom lepšej informovanosti cestujúcich bude vnútorný informačný 

systém vozidla doplnený o dvojriadkový LED panel čas a trasa linky ovládaný 

prostredníctvom palubného počítača. 

Tento panel zobrazuje v prvom riadku číslo linky po celú dobu, konečnú 

zastávku medzi zastávkami a nasledujúcu zastávku pred príchodom do 

zastávky. V prípade dlhšieho časového intervalu medzi zastávkami je možné 

striedať názov konečnej a najbližšej zastávky. 

V druhom riadku sa po celú dobu strieda presný čas a dátum s aktuálnou 

trasou linky. 

Na vonkajšie označovanie vozidiel (spredu, zboku, zozadu) sa používajú 

elektronické informačné panely. Pre vonkajšie informačné panely sa používa 

technológia LED panelov-jednofarebné, alebo viacfarebné LED. Farba znakov 

na paneloch musí byť na všetkých vozidlách rovnaká, pri jednofarebných 

paneloch môže byť farba žltá, alebo oranžová. Panely musia zobrazovať texty 

v slovenčine, so slovenskou interpunkciou. 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

 

U1: Splnené od 1.1.2022 

 



 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

V súčasnosti neevidujeme potrebu budovania nových verejných toaliet 

v meste. Bezbariérové sú toalety v lokalitách Starý Rinek, Tržnica, Župné 

námestie, Mestský cintorín a Mestský park. 

Toaleta Sandokan nie je bezbariérová, avšak nie je v  prevádzke. Toaleta pod 

hradom, Mestský park nie je bezbariérová, avšak otvára sa iba v letných 

mesiacoch. 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Plnenie vyhodnotenia za rok 2021 rovnaké ako v roku 2020 

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 

 

 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Aktuálne je osadených 9 ks označníkov záujmových lokalít – miesta s 

koncentráciou pohybu ľudí a návštevníkov mesta, ktoré informujú o tom, čo 

zaujímavé môžu návštevníci vidieť na danom mieste. Ide o sklenú tabuľu s 

popisom v  slovenskom jazyku a anglickom jazyku aj s mapkou a QR kódom 

- Svätoplukovo námestie 

- Na Vŕšku 

- Pribinovo námestie 

- Vedľa OC Mlyny 

- Pri Chrenovskom moste 

- Na Martinskom vrchu 

- Na Kalvárii 

- Na autobusovej stanici  

- Pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor 

Zároveň je v príprave obnova informačných tabúľ pri Špecializovanej 

nemocnici sv. Svorada Zobor, kde budú umiestnené QR kódy ako aj obnova 

Náučného chodníka Zoborské vrchy, kde budú tiež QR kódy. 

Na všetkých existujúcich označníkoch sa momentálne Braillové písmo 

nenachádza. Avšak pri realizácii nových a prípadnej modernizácii/obnove 

existujúcich označníkov bude  Braillové písmo doplnené. 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

V roku 2022 budú označníky lokalít doplnené o informáciu v Braillovom 

písme 

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

U2: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

 

 

 

  



 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Jednou s podmienok pri obstarávaní projektovej dokumentácie na 

revitalizáciu starého parku bolo: 

- minimálne 20% inkluzívnych hracích prvkov zaradiť do PD. 

 

Vyhodnotenie  za rok 

2021 

Úloha trvá, v závislosti od schválenia ERDF zdrojov na realizáciu. 

Zhotovená PD v zmysle podkladov definovaných v roku 2020 

 

U1: Plní sa, zostáva v platnosti 

 



 

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

V rámci diskusie medzi dotknutými odbormi a vychádzajúc zo starších 

dokumentov boli definované nasledovné hlavné trasy: 

1. Stanica – OC Mlyny 

2. OC Mlyny – Hrad 

3. Agrokomplex – OC Mlyny 

4. Kalvária – Svätoplukovo námestie 

5. Svätoplukovo námestie – Park 

 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Dohoda o spolupráci uzavretá medzi Mestom Nitra a FAD STU v Bratislave 

(č.j. 881/2021-OSS) špecifikuje okrem iného aj vypracovanie manuálu na 

hodnotenie bezbariérovej prístupnosti peších trás, vrátane 1 hodnotiaceho 

hárku, s plnením do 28.2.2022. 

 



 

U1: Splnené 

U2: Splnené 

U3: Čiastočne splnené, zostáva v platnosti 

U4: Nesplnené, zostáva v platnosti 

 

 

 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 

úloh:  

Kompletné zrealizovanie cieľa / úlohy  

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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Budovanie nových priechodov pre chodcov: 

Zoznam priechodov pre chodcov Mestská časť 

Wilsonovo nábrežie x Hodálova Staré mesto 
Špitálska x Spojovacia Kalvária 

J. Kráľa x Vikárska Párovce 
Hanulova x Golianova Čermáň 

Železničiarska Čermáň 
Pražská x Benkova Klokočina 

Pražská x Jurkovičova Klokočina 
 

Jedná sa o kompletné vybudovanie priechodu pre chodcov s bezbariérovým 

prispôsobením pre chodcov, s navádzacou dlažbou pre nevidiacich  

a slabozrakých, so zvislým a vodorovným dopravným značením  

s protišmykovou vrstvou a s prípadným nasvietením, ak je potrebné. 

 

Do konca roka 2021 je plánované zabezpečenie PD pre jednotlivé priechody. 

A následná realizácia priechodov od roku 2022. 



 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

Aktuálne prebieha príprava VO pre spracovanie projektových dokumentácií 
nových priechodov pre chodcov:  

Zoznam priechodov pre chodcov Mestská časť 

Wilsonovo nábrežie x Hodálova Staré mesto 
Špitálska x Spojovacia Kalvária 

J. Kráľa x Vikárska Párovce 
Hanulova x Golianova Čermáň 

Železničiarska Čermáň 
Pražská x Jurkovičova Klokočina 

Aktuálne prebieha príprava VO pre spracovanie projektových dokumentácií 

pre „Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“, na 

nasledovných uliciach: 

-            ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), 

-             ul. 7. pešieho pluku, 

-             križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, 

-             križovatka ul. Školská, Farská, 

-             križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, 

-             ul. Štefánikova (UPSVsR). 

K priechodu pre chodcov na križovatke ulíc Pražská, Benkova je spracovaná 

projektová dokumentácia v rámci prípravy PD parkoviska na ul. Benkova. 

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

U2: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 
 

 

 

 

 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Oprava chodníkov sa realizuje postupne podľa požiadaviek a na základe 

výšky rozpočtu, ktorý je schválený na daný rok.  

 

Sumár uskutočnených lokálnych  opráv na chodníkoch v meste Nitra v roku 

2020: 

= 2150,10 m2 

Sumár uskutočnených lokálnych  opráv na chodníkoch v meste Nitra od 

16.03.2021 do 31.05.2021: 

= 559,50 m2 

 

Definované bariéry (VMČ   1, 5, 6) budú riešené v spolupráci so Strediskom 

mestských služieb 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Sumár uskutočnených lokálnych  opráv na chodníkoch v meste Nitra v roku 

2021: 18 109,50 m2 

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

U2: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

 

 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

Vytipované najfrekventovanejšie zastávky: 

- Klokočina zastávka MHD pri Bille - Poliklinika a oproti 

- zastávka Mlyny -Tržnica 

- Zastávka OC Centro a zastávka pri Spojenej škole 

- zastávka pri poliklinike na Chrenovej a oproti 

- Autobusová a Železničná stanica 

- MsÚ lokalita 

 

S novým dopravcom sú v rokovaní ( nejedná sa momentálne o definitívnu 

verziu) nasledovné zástavky/lokality  s elektronickými tabuľami: 

 Elektronická tabuľa ZT  - 6 riadkov 

1. CENTRUM, Mlyny. Smer Palárikova. 

2. CENTRUM, Mlyny. Smer Hollého 

3. CENTRUM, Mlyny. Smer Univerzity 

4. CENTRUM, Mlyny. Smer železn. stanica 

5. Rázcestie autobusová stanica. Smer centrum 

6. Rázcestie autobusová stanica. Smer Krškany 

7. Štúrova. Smer centrum (oproti VBC) 

8. Rázcestie železničná stanica. Smer Krškany 

9. Mikovíniho. Smer centrum 

10. Poliklinika Chrenová. Smer centrum 

 

Elektronická tabuľa CT - 8 riadkov 

1. CENTRUM, Mlyny. Pri OD Prior, cca 4,5m od cest. obrubníka 

2. CENTRUM, Mlyny. Pri ZOC Mlyny 



 

3. Železničná stanica - medzi východom z koľajiska a označníkom zastávky 

4. Andreja Hlinku Centro. Smer centrum 

 

Elektronická tabuľa ZT-mini 3 riadky 

1. Atletický štadión. Smer centrum 

2. Murgašova. Smer centrum 

3. A. Hlinku Centro. Smer Nábrežie mládeže 

Vyhodnotenie           

za rok 2021 

Plnenie vyhodnotenia za rok 2021 rovnaké ako v roku 2020. 

 Potrebná príprava zo strany mesta – realizácia elektrických prípojok 

k zástavkám / lokalitám  s elektronickými tabuľami. 

 

U1: Splnené 

U2: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

U3: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

 

 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 U1: Zabezpečiť preškolenie personálu pracujúceho priamo s klientami pre 



 

Termín 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 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

k 06/2021) 

24.5.2021 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi mestom Nitra a 

Fakultou architektúry a dizajnu pre vzájomne výhodné aktivity v oblasti 

architektúry, urbanizmu a územného plánovania, ako aj v skvalitnení 

pedagogickej, vedecko-výskumnej a odbornej činnosti. 

Zmluvné strany sa dohodli najmä na týchto aktivitách: 

najmä na týchto aktivitách: 

- metóda tvorby a hodnotenia bezbariérovej prístupnosti vybraných peších 

trás, budov a areálov v úzkej vzájomnej súčinnosti s mestom, ktorého 

výstupom bude: 

a) 1 manuál na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti budov, 

b) 13 hodnotiacich hárkov bezbariérovej prístupnosti budov so 

zameraním na rôzne typologické druhy budov,  

c) 1 manuál na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti peších trás, 

vrátane 1 hodnotiaceho hárku, 

d) realizácia hodnotení prístupnosti vybraných budov obhliadkou cca 

77 budov a vypracovaním samostatných hodnotiacich správ a vyplnením 

hodnotiacich hárkov ku každej budove/areálu. 

 

Realizácia konkrétnych aktivít sa bude vykonávať podľa dohodnutých 

pracovných programov realizácie na jednotlivé aktivity: 

a) 1 manuál na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti budov od podpisu 

dohody do 17. septembra 2021, 

b) 13 vzorových hodnotiacich hárkov bezbariérovej prístupnosti budov od 

podpisu dohody do 17. septembra 2021, 

c) 1 manuál na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti peších trás, vrátane 

1 hodnotiaceho hárku, od podpisu dohody do 28. februára 2022, 

d) realizácia hodnotení prístupnosti vybraných budov s obhliadkou cca 77 

budov a vypracovaním samostatných hodnotiacich správ a vyplnením 

hodnotiacich hárkov ku každej budove/areálu v dvoch termínoch – 1. časť 



 

(cca 27 budov) od 20. septembra 2021 do 28. februára 2022 a 2. časť (cca 

50 budov) od 19. septembra 2022 do 28. februára 2023 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

Dňa 17.9.2021 bol podpísaný preberací protokol, ktorého predmetom 

odovzdania a prebratia bolo: 1 manuál na hodnotenie bezbariérovej 

prístupnosti budov v rozsahu 41 strán a 13 hodnotiacich hárkov 

bezbariérovej prístupnosti budov so zameraním na rôzne typologické 

druhy budov.   

Od 09/2021 prebieha realizácia hodnotení prístupnosti vybraných 27 

mestských budov. 

Školské objekty budú auditované v 2. časť (cca 50 budov) od 19. septembra 

2022 do 28. februára 2023  

 

U1: Splnené 

U2: V plnení -  realizovanie do 03/2022 

U3: Splnené 

U4: Nesplnené, časový plán plnenia 09/2022 – 02/2023 

U5: Nesplnené  

 

 

 

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 

 

Vyhodnotenie           

za rok 2020 

(aktualizácia 

V roku 2021 Mesto Nitra získalo dotáciu vo výške 45 000 eur na realizáciu 

detského inkluzívneho ihriska v lokalite ulice Topoľová. Predpoklad 

realizácie ihriska je v roku 2021, v prípade ak bude mestu dodaná 



 

k 06/2021) 

 

projektová dokumentácia z ministerstva. 

Ostatné ihriská sa budú realizovať v zmysle schváleného rozpočtu na 

jednotlivé roky. 

Vyhodnotenie za rok 

2021 

REVITALIZÁCIA 7 DETSKÝCH IHRÍSK 

 Predpokladaný investičný náklad do 310000€ 

 Ide o komplexnú revitalizáciu, náhradu a doplnenie detských 

prvkov na 7 detských ihriskách v Nitre. 

 Lokality: Bajkalská ul., Dlhá ul., Hlboká ul., Hollého ul., Janka Kráľa, 

Novomestského ul., Tokajská ul. 

 O príprave revitalizácie DI a o lokalitách boli príslušné výbory 

mestských častí informované listom 27.08.2021. 

 Súčasťou každého ihriska bude bezpečnostná dopadová plocha, s 

preferenciou pryžových povrchov. 

 Herné prvky boli vyberané aj ako integrované. 

 V súčasnosti prebieha proces prípravy verejného obstarávania, 

predpokladaný termín realizácie september 2022. 

  V jesennom období 2022 budú vybrané detské ihriská zároveň v 

závislosti od potreby doplnené o výsadby vzrastlých stromov s 

cieľom pritienenia detského ihriska. 

 

U1: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

U2: Plní sa čiastočne, zostáva v platnosti 

 

 

 


