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Monitoring prístupnosti objektov a zariadení v Trnave
Monitoring prístupnosti objektov A ZARIADENÍ v TrnaveProjekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného
programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie.

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu bolo realizovať monitoring bezbariérovosti a dostupnosti objektov vo vybraných mestách Trnava, Senica, Levice, Dunajská Streda
a Komárno. Dovoľte nám prezentovať Vám bližšie informácie ako i výsledky monitoringu v meste Trnava. Zhromažďovanie, analýza a štatistické spracovanie informácií o bezbariérovom prístupe sme realizovali v nasledovných zariadeniach:
• Zdravotnícke zariadenia, lekárne, zdravotnícke potreby
• Školské zariadenia
• Inštitúcie verejnej správy a samosprávy
• Banky, poisťovne, bankomaty
• Voľnočasové aktivity: divadlá, kiná, kultúrne domy, športoviská, kostoly
• Služby: ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, mobilní operátori,
obchody, ďalšie služby
Aktivisti:
• Szabo Vít
• Ilková Emília
• Učňová Miroslava
• Karabová Zdenka
• Hájičková Magdaléna

Termín konania monitoringu: 1.6.2020 – 31.7.2020

Pracovná a Cieľová skupina
Päťčlenná pracovná skupina aktivistov - členov SZTP Krajské centrum
Trnava - pracovala na projekte v meste Trnava, kde monitorovali bezbariérovosť resp. dostupnosť objektov a služieb. Cieľovou skupinou projektu teda boli
ľudia s telesným a ťažkým telesným postihnutím, ktorí patria do skupiny najviac
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ohrozených pri uplatňovaní svojich ľudských práv a slobôd. Sloboda pohybu je žiaľ
často ľuďom s telesným postihnutím odoprená práve mnohými architektonickými
bariérami, ktoré znemožňujú resp. veľmi komplikujú ich prístup či už ku službám,
ale i celkovo znižujú možnosť účasti na spoločenskom a pracovnom živote.
Uskutočnený prieskum bol čiastočne obmedzený nielen vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s vírusom Covid 19, ale viacero zástupcov inštitúcií, škôl, či monitorovaných objektov neumožnilo vstup do priestorov budovy
resp. objektu, dokonca ani fotografovanie budov. V rámci dostupných možností
sme sa snažili pokryť všetky kategórie a navštíviť maximum objektov, aby sme
mohli objektívne zhodnotiť bezbariérovosť v Trnave.
Výsledky sú spracované formou prehľadných grafov a tabuliek a poskytnú
čitateľom dostatočné informácie o stave bezbariérovosti v meste.

Trnava
Bohatá história krajského mesta, ktoré je siedmym najväčším mestom krajiny, zanechala dnešnej generácii i krásne historické centrum, ktoré bolo v roku
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Obr. 1

1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Z hľadiska dostupnosti služieb
pre osoby s telesným a ťažkým telesným postihnutím je však práve centrum mesta plné bariér. Väčšina budov v centre mesta má vyvýšené schody ako jedinú možnosť vstupu do objektu. Mnohé obchody, lekárne, kaviarne, inštitúcie a iné služby
teda zostávajú žiaľ nedostupné. Bariéra nielen pri vstupe do objektu resp. čerpaní
služieb je zväčša zdôraznená i neprítomnosťou akéhokoľvek systému či zvukovej
signalizácie, ktorou by si telesne znevýhodnené osoby mohli privolať asistenciu zo
strany predajcu či poskytovateľa služby v objekte. Taktiež gastronomické služby či
kultúrne vyžitie je stále obmedzené rôznymi bariérami. Problémom je nielen vstup
samotný ale i dostupnosť bezbariérových sociálnych zariadení v centre mesta.
Zaznamenali sme však i pozitívne zmeny, v posledných rokoch prešli úpravou nielen vstupov ale i interiéru viaceré inštitúcie verejnej správy a samosprávy
v centre mesta, ako i bankové inštitúcie. V porovnaní s častou nedostupnosťou
služieb v historickom centre mesta je v mnohých inštitúciách a v novovybudovaných obchodných centrách vo všeobecnosti dostupnosť všetkých služieb bez bariér, počnúc dostatkom vyhradených parkovacích miest, bezbariérovým vstupom
do budov, dostupnými sociálnymi zariadeniami ako i celkovou otvorenosťou
priestoru. Tieto centrá okrem klasických nákupných možností poskytujú i dostupnosť lekární, bankových služieb, poisťovníctva, služby mobilných operatérov, poštové služby, kultúrny program či umožňujú posedenie v kaviarni či reštaurácii.

Obr. 2
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Čiastočne
vyhovuje:

26

Nevyhovuje:

Vyhovuje:

82

140

Podrobnejšie informácie zoradené podľa kategórií nájdete na nasledujúcich stranách publikácie.

Rozdelenie na monitorované kategórie
Obr. 3

Špecifikom letnej sezóny, počas ktorej prebiehal náš monitoring, sú kultúrne podujatia na otvorených priestranstvách ( letné kino na Trojičnom námestí,
hudobné podujatia na Hlavnej ulici) ako i otvorené vonkajšie terasy, kde kultúrne
vyžitie i gastro služby sú zdanlivo dostupné bez bariér. I keď vonkajšie sedenie na
kultúrnom podujatí či v gastro prevádzkach je dostupné všetkým bez rozdielu,
všetky tieto služby sú limitované len na posedenie a konzumáciu. Prípadné využitie toalety je nemožné z dôvodu bariéry pri vstupe do objektu, resp. z dôvodu
chýbajúcej bezbariérovej toalety a využitie služieb týchto prevádzok je v prípade
nepriaznivého počasia a teda i mimo letnej sezóny pre osoby na vozíčku.

Monitoring objektov v číslach
Celkovo sme zmonitorovali 248 objektov v rámci rôznych mestských častí.
Pri posudzovaní sme sa zamerali nielen na samotný vstup do objektu, ale i na následnú celkovú mobilitu telesne znevýhodnených osôb a dostupnosť relevantných
služieb ako i sociálnych zariadení v rámci daného objektu. Monitorovali sme i dostupnosť služieb z hľadiska dopravy MHD resp. možnosti vyhradeného parkovania
pre osoby s telesným a ťažkým telesným postihnutím (vozíčkarov).
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Zdravotnícke zariadenia

33

Školské zariadenia a internáty

23

Inštitúcie verejnej správy a samosprávy

19

Banky, bankomaty a poisťovne

38

Voľnočasové aktivity (kino, divadlo, kostol, šport)

24

Služby (ubytovanie, strava, mobilný telefón, obchody)

24

19

111

23

33
38

111
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Zdravotnícke zariadenia, lekárne, zdravotnícke potreby
Monitoringu zdravotníckych zariadení sme plánovali venovať viac priestoru,
opäť sme však boli čiastočne limitovaní epidemiologickou situáciou a nemohli sme
detailne zdokumentovať všetky vytypované zariadenia. Celkovo sme nazreli do
33 objektov, predovšetkým lekární, optík, výdajní zdravotníckych pomôcok a samozrejme i do polikliník resp. nemocnice. Prevažná väčšina bola z pohľadu vstupu
vyhovujúca, najmä lekárne a optiky boli veľmi dobre prístupné a rozmiestnené
v každej monitorovanej časti.
Nevyhovuje:
Čiastočne
vyhovuje: 4

5

Vyhovuje:

24

Obr. 5

Niektoré lekárne s výdajnou zdravotníckych potrieb boli len čiastočne prístupné, nakoľko mali vstup len po schodoch, klient musí zazvoniť a cez komunikačné zariadenie privolať pracovníkov, ktorí ochotne pomôžu podľa potreby a prinesú klientovi predpísané resp. požadované lieky či zdravotnícke pomôcky.
Ukážka rôznych vstupov do predajní zdravotníckych pomôcok, ktoré vyhovujú resp. čiastočne vyhovujú (Obr. 4).
Príklady plne prístupných a vyhovujúcich lekární v rôznych lokalitách
mesta, zdravotných strediskách či obchodných centrách (Obr. 5).
Príklady nevyhovujúcich lekární, schody boli priamo z ulice resp. schované za vstupnými dverami (Obr. 6).
Optiky v centre mesta, na sídliskách i priamo v zdravotných strediskách
mali dostatočne široké dvere a vstup po rovine bez prekážky, teda sú plne prístupné a vyhovujúce (Obr. 7).

10

Obr. 4
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Obr. 8

Obr. 6

Zdravotné strediská a polikliniky
Zdravotné stredisko na Mozartovej ulici na sídlisku Prednádražie je vyhovujúce z hľadiska dostupnosti ako i komfortu pre osoby s telesným postihnutím.
Nájazdová rampa, výťahy, priestranné sociálne zariadenia, dostupnosť ambulancií
i lekárne priamo v stredisku. Vyzdvihujem i celkovú čistotu v objekte (Obr. 8).
Poliklinika na sídlisku Družba v celkovom hodnotení taktiež vyhovuje
parametrom prístupnosti. Vyhradené parkovacie miesto v tesnej blízkosti bolo
len jedno, čo nie je dostačujúce na takú veľkú polikliniku, ale v blízkosti sú ďalšie
parkovacie možnosti ako i zastávka MHD. Vstup do polikliniky, široké dvere medzi
prechodmi do rôznych oddelení i do ambulancií, sociálne zariadenia na prízemí,
viacero optík, lekární i výdajňa zdravotníckych potrieb priamo v budove sú vyhovujúce (Obr. 9).
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Obr. 7

Fakultná nemocnica v Trnave patrí k starším budovám, v jej pôvodných
priestoroch je mnoho vchodov na rôzne oddelenia ako i špecializované ambulancie, niektoré sú často nevyhovujúce. Len niektoré ambulancie v rámci nemocnice
majú rampy pre prístup na vozíčku. Absolútne nevyhovujúci je prístup k ambulancii pohotovostnej služby pre dospelých, čo považujeme za veľký nedostatok
v dostupnosti zdravotnej starostlivosti (Obr. 10).
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V novom pavilóne chirurgických disciplín sú vyhradené parkovacie miesta,
vstupy bezbariérové, ale pre obmedzené možnosti voľného pohybu sme nenašli bezbariérové sociálne zariadenia a nevieme objektívne zhodnotiť celkový stav
v budove. Celkovo teda hodnotíme túto časť nemocnice len ako čiastočne vyhovujúcu.

Školské zariadenia a internáty
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu členom pracovnej skupiny
nebol umožnený vstup do mnohých škôl a školských zariadení. I keď na prvý pohľad sa často zdá, že školské zariadenia sú neprístupné pre vstup deťom a študentom s telesným postihnutím, resp. vozíčkarom, a staršie budovy škôl sú zväčša
plné bariér, o to viac nás potešila skutočnosť, že v Trnave máme bezbariérové
školské zariadenie v kategórii materská, základná, stredná i vysoká škola.
Obr. 9

Vyhovujúce školské zariadenia: Základná škola s materskou školou, Ulica
A. Kubinu 34, Spojená škola Beethovenova 27, Praktická škola Haulíkova 1, Slovenská technická univerzita ako i jej Internát, Univerzita Cyrila a Metoda, TU Právnická
fakulta.
Čiastočne vyhovujúce jazykové alebo umelecké školy majú bezbariérový
prístup do budovy, avšak chýbajú vhodné sociálne zariadenia.

Čiastočne
vyhovuje:

2

Vyhovuje:

6

Nevyhovuje:

15

14

Obr. 10
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Vyhovujúce školské zariadenia vo fotodokumentácii
Bezbariérovosť nielen pri vstupe do školy, ale i kompletné sociálne zariadenie, vozíčky, prispôsobené umývadlá či výťah – to všetko uľahčí pobyt a inklúziu detí a študentov so zdravotným postihnutím (Obr. 11).
Bezbariérové objekty vysokých škôl, vrátane ubytovania študenta prípadne
i asistenta (Obr. 12, 13).
Nevyhovujúce školské zariadenia
Školy, ktoré boli vyhodnotené ako nevyhovujúce, majú vstup do budovy
výhradne po schodoch a taktiež učebne sú umiestnené na poschodiach bez výťahu v budove. Problémom sú i chýbajúce bezbariérové sociálne zariadenia, resp.
šatne či prístup do jedálne (Obr. 14).

Obr. 12
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Obr. 11

Obr. 13

17

Príklady vyhovujúcich inštitúcií (Obrázok č. 15, 16).

Obr. 14
Obr. 15

Inštitúcie verejnej správy a samosprávy
V modernej dobe elektronickej komunikácie sú stále situácie, kedy sa osobnej návšteve úradov nevyhneme. Prístupnosť väčšiny objektov, vyhradené parkovacie miesta, vstup do budovy, vybavenosť výťahmi či sociálnymi zariadeniami
a celková možnosť pohybu v budovách bola dobrá, stále však je priestor na zlepšenie u niektorých inštitúcií.

Nevyhovuje:

5

Čiastočne
vyhovuje:

1

18

Vyhovuje:

12

Obr. 16
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Príklady nevyhovujúcich inštitúcií (Obrázok č. 17, 18, 19).

Obr. 17

Obr. 19

20

Obr. 18

21

Banky, bankomaty a poisťovne
Bankový sektor ako i poisťovníctvo dobre reaguje na potreby zdravotne
znevýhodnených občanov a pokiaľ je to možné banky a poisťovne sídliace v starších budovách rekonštruujú vstupy do svojich objektov. I v historickom centre
mesta sú už niektoré banky bez bariér pri vstupe, v novších stavebných objektoch
a v nákupných centrách sú už plne bezbariérové všetky pobočky bánk, poisťovní
a samozrejme i bankomaty.
Nevyhovuje:
Čiastočne
vyhovuje:

2

10

Vyhovuje:

27

Obr. 20

Na nasledujúcej strane sú príklady vyhovujúcich bankomatov i bánk a poisťovní v rôznych mestských častiach. Ako zobrazuje i graf, tieto služby sú vo väčšine
dostupné za vyhovujúcich podmienok (Obr. 20, 21).
Bankomaty či už zabudované alebo voľne stojace v obchodných centrách
sú v súčasnosti veľmi dobre dostupné v zmysle prístupu a výšky. Pri vonkajších
bankomatoch niektorým chýbajú prístrešky, ktoré by chránili klienta pred dažďom
v prípade nepriaznivého počasia.
Tieto príklady znázorňujú bariéru pri vstupe do objektu, všetky majú
schody resp. niektoré úzke dvere, ktoré neumožnia vstup s vozíčkom (Obr. 22).
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Obr. 21

23

dzený. Kostoly sú zväčša historické stavby s množstvom schodov a tie sú veľkou
prekážkou pre vstup resp. prístup k duchovnému vyžitiu občanov našej cieľovej
skupiny. Rovnako múzeum či galérie nie sú dobre dostupné.
Špecifikom letnej sezóny, počas ktorej prebiehal náš monitoring, sú kultúrne podujatia na otvorených priestranstvách ( letné kino na Trojičnom námestí,
hudobné podujatia na Hlavnej ulici), kde kultúrne vyžitie je zdanlivo dostupné bez
bariér avšak v prípade potreby nie sú k dsipozícii bezbariérové sociálne zariadenia.
Kino Hviezda a Cinemax v OC City Aréna sú plne vyhovujúce, obe s vyhradeným parkoviskom, rampou resp. výťahom, novými sociálnymi zariadeniami
a dostupným občerstvením v rámci kina. Kino Cinemax v obchodnom centre Max
je čiastočne dostupné, i keď personál je veľmi ochotný, tu už musí vozíčkar vopred nahlásiť svoj príchod, kedy mu otvoria bočný vchod z parkoviska objektu.
Nedostane sa teda ani k bufetu a ani k sociálnym zariadeniam, resp. tie môže
využiť spoločné v priestoroch centra, avšak dostane sa k nim opäť len tak že opustí
kinosálu bočným vchodom na parkovisko a opätovne vojde hlavným vchodom
do obchodného centra. Do mestského amfiteátra je bezbariérový vstup a v rámci
verejných WC je WC pre vozíčkarov.
Obr. 22

Voľnočasové aktivity (kino, divadlo, kostol, šport)

Divadlo Jána Palárika je taktiež prístupné, má bezbariérový vstup do hlavnej sály a do štúdia sa dá dostať pomocou rampy, ochotný personál je vyškolený
taktiež na pomoc občanom so zdravotným postihnutím. Divadlo disponuje i bezbariérovými sociálnym zariadením (Obr. 23, 24).

Dostupnosť kultúrnych podujatí je v Trnave na uspokojivej úrovni. Dve
z troch monitorovaných kín sú plne vyhovujúce, rovnako i divadlo vyhovuje
požiadavkám bezbariérovosti a prístupný je i mestský amfiteáter.
Množstvom kostolov je Trnava známa ako Malý Rím, žiaľ prístup k bohoslužbám majú veriaci občania s ťažkým zdravotným postihnutím veľmi obme-

Vyhovuje:

Nevyhovuje:

8

11

Čiastočne
vyhovuje:

5

24

Obr. 23

25

Obr. 24

Prístup pre aktívnych športovcov so špeciálnymi potrebami priamo ku
športovým aktivitám je však značne obmedzený. Fitness centrá niektoré čiastočne
vyhovujú, ale je to skôr výnimkou, naopak plaváreň Zátvor i Aquapark Trnava
s celoročnou prevádzkou majú bezbariérový vstup i bazénový zdvihák resp. stoličku pre presun do bazéna. Rovnako je prístupné i kúpalisko Castiglione v letnej
sezóne, kde sú i upravené prezliekarne a sociálne zariadenie (Obr. 25, 26).

Obr. 26

Športové ale i kultúrne podujatia sú pre diváka s ťažkým zdravotným podujatím dostupné na futbalovom štadióne Antona Malatinského. Prístup je cez vyhradený
upravený vchod i k dispozícii sú i samostatné sociálne zariadenia (Obr. 27).
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Obr. 25

Obr. 27
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Prístup do kostolov, ako vidno z priložených fotografií, žiaľ prevláda počet
nevyhovujúcich, ale pozitívom je upravený prístup do Kostola sv. Jakuba. Tu je vybudovaná rampa ktorá architektonicky zapadá do historického centra a nenarúša
tak celkový výzor kostola. Určite by pri počte kostolov v Trnave bolo vhodné možno
i podobným spôsobom sprístupniť viaceré z nich (Obr. 28).
Západoslovenské múzeum - i keď hlavný vchod je po schodoch, vchod
vozíčkarom umožnia zboku budovy, no na prvom poschodí expozície treba prekonať 3 schody bez rampy. Personál je ochotný pomôcť, každopádne tento objekt
je len čiastočne dostupný (Obr. 29).

Služby (ubytovanie, strava, mobilný operátor, obchody)
Služby sme monitorovali v rôznych lokalitách a kategóriách, od stravovania v rýchlom občerstvení, zmrzliny, kaviarne, cukrárne, reštaurácie, ďalej cez
obchody, kaderníctva, salóny, služby mobilných operátorov, cestovné kancelárie,
pošty až po ubytovanie.

Nevyhovuje:

36

Čiastočne
vyhovuje: 14

Obr. 28

Vyhovuje:

61

Stravovacie služby sú relatívne dostupné, s istými obmedzeniami v centra mesta, kde je často jediný prístup do objektu po schodoch. V letnej sezóne si
však môžete vychutnať dobré jedlo či kávu so zákuskom na mnohých terasách
s obsluhou.
Vyhovujúci a nevyhovujúci vstup do kaviarní (Obr. 30).
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Obr. 29

Obr. 30
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Reštaurácie, ktoré majú relatívne bezbariérový vstup sú však z hľadiska
celkového komfortu len čiastočne vyhovujúce, nakoľko im často chýbajú bezbariérové toalety. Bohatá ponuka občerstvenia je prístupná vo väčších obchodných
centrách bez obmedzenia.
Ubytovanie pre osoby na vozíku je v Trnave len ťažko dostupné. Hotely zväčša nemajú bezbariérové izby resp. sociálne zariadenia, prípadne nemajú
v budove výťah. Z monitorovaných ôsmych hotelov vyhoveli len dva, Hotel Holiday
Inn a Hotel Impiq. Bezbariérový vstup do hotela a izby, prispôsobené sociálne zariadenia nielen na izbe, ale i v priestoroch haly, taktiež bezproblémový prístup do
hotelovej reštaurácie rozhodne uľahčí a spríjemní pobyt v hoteli.
Vyhovujúci a nevyhovujúci vstup do hotelov (Obr. 31).

Obr. 32

Príklady vyhovujúcich vstupov do obchodov (Obr. 33).

Obr. 31

Obchody podobne ako i iné služby v tejto kategórii však ešte často majú
schody ako jediný vstup do predajne, čím sa stávajú nevyhovujúcimi z pohľadu
nášho monitoringu.
Príklady nevyhovujúcich vstupov do obchodov a služieb (Obr. 32).
V novších stavbách už architekti navrhli objekty s ohľadom na potreby ľudí
s telesným postihnutím. Široký vstup do obchodných priestorov ako i dostatočne
priestranný interiér predajní taktiež uľahčia pohyb osôb na vozíčku.
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Obr. 33
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Nákupy i služby - potraviny, oblečenie, domáce potreby, elektro, drogéria,
lekárne, služby mobilných operátorov, čistiarne, banky, pošty, reštauračné služby
či kaviarne a cukrárne sa stali dostupnými bez bariér a sedem dní v týždni. Rovnako ponúkajú i kultúrne vyžitie jednou strechou. Samozrejmosťou sú výťahy ako
i bezbariérové WC v rámci nákupného centra.
Príklady vyhovujúcich vstupov do obchodov a ku službám (Obr. 34).
Obchodné centrá Max, City Arena, Galéria, poskytujú komplexné služby
v bezbariérových priestoroch. Veľmi dobré nákupné možnosti poskytujú i nákupné centrá City park, The MALL, všetky spomenuté centrá majú väčší počet vyhradených parkovacích miestach a i dostupnosť týchto centier MHD je jednoznačnou výhodou.
Obchodný dom Jednota prešiel nedávno rozsiahlou rekonštrukciou, je bezbariérový od vstupu, cez prístup k jednotlivým prevádzkam, reštaurácii a obchodom, poskytuje výťahy i wc pre imobilných návštevníkov (Obr. 35).
Veľké obchodné potravinové reťazce Billa, Kaufland, Lidl, Tesco ponúkajú
i v bezbariérových samostatne stojacich predajniach s vyhradenými parkovacími
miestami. V tesnej blízkosti týchto predajní sú i zastávky MHD, čo umožňuje lepšiu
dostupnosť pre všetkých obyvateľov mesta.
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Obr. 34

Obr. 35

Rovnako je prístup bez bariér možný i domov nábytku ako Decodom,
Sconto nábytok, či stavebniny OBI, kúpeľňových štúdií či domov kobercov. Viaceré
z nich dokonca disponujú i sociálnym zariadením pre vozíčkarov (Obr. 36).

Obr. 36
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Toaleta
- vozík

Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika, +421 2 6381 4469, www.sztp.sk, sztp@sztp.sk

Tlačidlá,
zvončeky
/kľučky

Výťah

Váž. pán/pani
							č. j. ............................
							Bratislava, ...............

POVERENIE

Schody
/ Rampa,
zábradlie

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP), poveruje pána/pani ........................ vykonať monitoring bezbariérovosti na území mesta ........................., ktorý sa realizuje v rámci projektu s názvom:

Šírka
vchodu
(v cm)

„Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života“.
Monitoring je zameraný na nasledovné zariadenia:

Typ
podlahy

Typ
vchodu

Zdravotné zariadenia, lekárne, zdravotnícke potreby
Školské zariadenia
Inštitúcie verejnej správy a samosprávy
Banky, poisťovne, bankomaty
Voľnočasové aktivity: divadlá, kiná, kultúrne domy, športoviská, kostoly...
Služby: ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, mobilní operátori, obchody, ďalšie
služby

Parkovisko
/ vyhradené
miesto

Termín konania monitoringu je v dňoch ..................................
Veríme, že menovanému, bude na požiadanie umožnený vstup do všetkých priestorov
objektu, pre získanie objektívnych výsledkov k monitoringu bezbariérovosti.

Prístupnosť
MHD

Pracovníci sú povinní preukázať sa týmto poverením a preukazom totožnosti.
Po ukončení prieskumu sa zhodnotia získane výsledky monitoringu a ich dopad na cieľové
skupiny, ktoré tvoria občania s telesným a ťažkým telesným postihnutím, a ktorí v súčasnosti patria
do skupiny občanov, najviac ohrozených sociálnou exklúziou.

predsedníčka SZTP
koordinátorka projektu

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Slovenský zväz telesne postihnutých“.

Vzor dotazníka

Ing. Monika Vrábľová

Vyhovuje

Nevyhovuje

V širšom spoločenskom kontexte do cieľovej skupiny možno zahrnúť aj rodičov s detskými
kočíkmi, seniorov, tehotné ženy, či osoby po úrazoch, ktorým rovnako prítomnosť architektonických bariér v prostredí a doprave znemožňuje prístup k službám, objektom a tovarom.

Nemocnice
a zdravotnícke
zariadenia

·
·
·
·
·
·

Realizované s finančnou pomocou Ministerstva spravodlivosti SR
v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Slovenský zväz telesne postihnutých.
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