
Projekt prístupnosti mesta Nitry 

pre všetkých 



Cieľom projektu vypracovanie Stratégie prístupnosti 
mesta pre všetkých 

 Stratégia má byť dokumentom, ktorý bude stáť na štarte 

veľkého množstva aktivít, ktoré systematickým 

budovaním a búraním bariér a sprístupňovaním 

neprístupného privedú mesto Nitra k nominácia na cenu 

Access City 

 

Stratégia 

prístupnosti 

Access City 

Award 

Ciele splniteľné v  horizonte 

2 ,5 a 10 rokov 



Priority a ciele stratégie 

 sú zamerané na štyri hlavné oblasti prístupnosti- 

(1) zastavané územie, verejné priestranstvá, (2) dopravu 

a súvisiacu infraštruktúru, (3) občiansku vybavenosť, (4) 

informácie a komunikáciu 

 týkajú sa rezerv a nedostatkov aj vo vlastných 

organizáciách a priestranstvách vo vlastníctve či správe 

mesta, ako aj ďalších verejných priestorov a objektov 

 predstavujú zmeny spojené s prijatím filozofie 

prístupnosti pre všetkých a dotýkajú sa 

odstraňovania fyzických bariér, ale aj zmeny 

postojov a predsudkov ľudí 



Aby to nebolo sfušované a aby to nebolo 
„o nás bez nás“, rozhodli sme sa participovať 
 

 

 ÚNSS BA – Ako na to? 

 

 Experti a aktívni občania mesta – Čo nás trápi a čo nám 

chýba? 

 

 Mesto Nitra – Ako nás udržiavať v realite  

 



Terén sme zmapovali – formujeme pracovné skupiny 

 Štyri cieľové oblasti – tri pracovné skupiny 

 

1. zastavané územie a verejné priestranstvá 

2. doprava a súvisiaca infraštruktúra  

 

3. informácie a komunikácia vrátane informačných a 

komunikačných technológií (IKT) 

 

4. občianska vybavenosť a verejné služby 

 



Ako sme si „skrotili“ mládež 

 Zážitkový workshop pre študentov SPŠS v Nitre (6. február 2018) 

 



Skrotená mládež mapuje Nitru (10. apríl 2018) 



Zbierali sme informácie, kde sa len dalo... 

 Na výročnej členskej schôdzi ÚNSS (28. 4. 2018) 

 



Zbierali sme informácie, kde sa len dalo... 
 

Formou miniauditov vybraných objektov v meste Nitra 

Lekáreň DAMI    ÚPSVaR 

 

 

 

 

 TIC Nitra     

 



Zbierali sme informácie, kde sa len dalo... 
 

Prostredníctvom prázdninového online dotazníka (júl – 

august 2018) 

 



Zbierali sme informácie, kde sa len dalo... 
 

 Na Výročnej členskej konferencii Republikovej špecifickej 

organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých (18. 8. 2018) 

 A napokon počas participatívnej  

diskusie s občanmi mesta Nitra (11. 9. 2018) 



A ako to celé skončilo? 

 

 Spoločne sme vypracovali stratégiu so samostatnou 
prílohovou časťou– začiatok apríla 2019 

 

 Prešla pripomienkovaním verejnosti na stránke mesta 
Nitra 

 

 Prešla pripomienkovaním komisií v rámci mestského 
zastupiteľstva 

 

 Bola schválená na zasadnutí MZ v Nitre 



 

 

 

Ďakujeme 

(nielen) za pozornosť! 


