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Monitoring prístupnosti objektov v Leviciach 

Projekt bol realizovaný s finanènou podporou Ministerstva 
spravodlivosti SR v rámci dotaèného programu Podpora a ochrana 
¾udských práv a slobôd.

Prítomnos� architektonických bariér v živote obèanov s 
telesným a �ažkým telesným postihnutím má ve¾ký dopad na kvalitu 
ich života, znižuje možnosti úèasti na spoloèenskom a pracovnom 
živote. Je bezprostrednou príèinou ich diskriminácie.

Možno si to my, telesne a �ažko telesne postihnutí obèania, 
žijúci, študujúci a pracujúci v Slovenskej republike ani 
neuvedomujeme, no tým, že slovíèko „BEZBARIEROVOS�“ nie je v 
našom živote pojem úplne samozrejmý a normálny, sú nám 
dennodenne upierané naše základné, ¾udské práva a slobody. Sloboda 
pohybu, sloboda združovania sa, to sú èasto krát základné piliere nášho 
pocitu, že nie sme odstrkovaní, diskriminovaní, odsúvaní do ústavov a 
domovou sociálnych služieb. My, telesne a �ažko telesne postihnutí 
obèania Slovenskej republiky sme tiež súèas�ou spoloènosti a 
považujeme za normálne, ak požadujeme uplatòovanie a dodržiavanie 
našich obèianskych, ako aj základných ¾udských, práv a slobôd.

Hlavným cie¾om projektu bolo realizova� monitoring 
bezbariérovosti a dostupnosti objektov vo vybraných mestách s 
cie¾om vytvori� podmienky na realizáciu úèinných nástrojov na 
predchádzanie diskriminácie a uplatòovanie zásad rovnakého 
zaobchádzania pre obèanov s telesným a �ažkým telesným 
postihnutím. Výsledky získané prieskumom bezbariérovosti 
prezentova� pred predstavite¾mi miest a obcí a tak zlepši� 
informovanos� verejnosti, štátnej a verejnej správy o potrebách 
telesne a �ažko telesne postihnutých obèanov. Poukáza� na nedostatky 
a navrhnú� spôsoby riešenia pri odstraòovaní architektonických bariér 
ako základného predpokladu odstránenia diskriminácie a vytvárania 
rovnakých životných podmienok ako pre zdravú populáciu.
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Cie¾ovou skupinou boli ¾udia s  telesným a �ažkým telesným 
postihnutím, ktorí patria v súèasnosti do skupiny ¾udí ohrozených 
sociálnou exklúziou. V širšom spoloèenskom kontexte do cie¾ovej 
skupiny patria aj rodièia s detskými koèíkmi, seniori, tehotné ženy, 
osoby po úrazoch, ktorým rovnako prítomnos� architektonických 
bariér v prostredí a v doprave znemožòuje prístup k službám, objektom 
a tovarom.

V súvislosti s demografickým vývojom posledných rokov, 
ktorý je charakterizovaný starnutím obyvate¾stva sa bezbariérovos� 
životného prostredia dotýka stále väèšieho poètu obyvate¾stva.

Neprístupnos� prostredia má ve¾ký dopad na kvalitu života 
všetkých uvedených skupín, znaène obmedzuje ich život, znižuje jeho 
kvalitu a možnos� úèasti na verejnom a spoloèenskom živote. 
Jednotlivec len �ažko ovplyvní túto diskrimináciu, pritom existujúce 
bariéry niektorých z nich takmer vyradia z normálneho života. 
Máloktorý èlovek stúpajúci po schodoch v úrade, divadle, èi v 
nemocnici si uvedomí „ako sa sem dostane môj sused na invalidnom 
vozíku, matka s detským koèíkom èi známy so zlomenou nohou, ktorý 
chodí zatia¾ o barlách“? Ako sa sem dostanú starší ¾udia, pre ktorých je 
každý schod problém? Ak sa zlepší prístupnos� objektov, zlepší sa 
kvalita života všetkých týchto ¾udí po všetkých stránkach.

V starých budovách je niekedy problém sprístupni� objekt pre 
telesne postihnutých. Pri zodpovednom prístupe sa riešenie dá nájs� aj 
tu, napr. sprístupnením vchodu z dvora, nainštalovaním schodiš�ových 
plošín, rozšírení dvier a pod. Pri nových budovách by bezbariérovos� 
mala by� samozrejmos�ou už pri samotnom projektovaní objektu.

Na zaèiatku monitoringu boli spracované dotazníky, kde bolo 
presne definované, ktoré ukazovatele sa budú skúma� a vyhodnocova� 
a uskutoènilo sa zaškolenie aktivistov cie¾ovej skupiny, ktorí prieskum 
vykonávali. Kritéria pre prieskum boli vybrané tak, aby vyhovovali 
osobám s �ažkým telesným postihnutím. 
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Pod ukazovate¾mi prieskumu sa nemyslí len vstup do objektu, 
ale aj pohyb v rámci budovy, vrátane sociálnych zariadení, kde sa 
prihliada na šírku dverí, ako aj vnútorný priestor, na možnos� 
manipulácie s invalidným vozíkom. Súèas�ou prieskumu bolo 
vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie.

Dôležitou súèas�ou realizovaného projektu bola prezentácia 
výsledkov monitoringu pre verejnos�. Prezentácia sa uskutoènila 
zorganizovaním workshopov v každom meste, kde prebiehal prieskum, 
v Leviciach, Trnave, Dunajskej Strede, Senici a v Komárne. Na 
prezentácií sa zúèastnili aj zástupcovia tlaèe, štátnej správy a 
samosprávy.

Prezentovaním výsledkov prieskumu sme chceli apelova� na 
kompetentných miestach, u zodpovedných mesta, na odstraòovanie 
architektonických bariér, ktoré sú pre mnohých z nás, neprekonate¾nou 
prekážkou, pri napåòaní snov o zamestnaní, cestovaní, bývaní a pod. 
Treba pravdivo poveda�, že istý posun, tým správnym smerom, hlavne 
v období uplynulých pár rokov, je badate¾ný, no ešte stále je reálna 
situácia alarmujúca a vyžaduje ve¾a spoloèného úsilia na jej zlepšenie.

Vyzbrojení ideálmi a nadšením vyšli naši aktivisti do ulíc a cez 
h¾adáèik fotoaparátov a s dotazníkmi v rukách kriticky pristupovali k 
bariéram v našom okolí. V uliciach nášho mesta Levice sa na 
monitoringu zúèastnili 5 aktivisti, s rôznym druhom a rozsahom 
telesného postihnutia. Aj keï v mnohých príkladoch natrafili na 
neprekonate¾né bariéry, neodradilo ich to a z celkových výsledkov 
vyplýva, že hodnotiaci rebríèek môže by� síce ve¾mi kritický, no k 
urèitým, miernym, zlepšeniam jednoznaène prišlo, v mnohých 
oblastiach. Vedeli sme však, že ich je ve¾mi málo. No skutoènos� bola 
ešte horšia ako predpoklad. Podobný prieskum sa uskutoènil v rokoch 
2011 a 2012 a našim cie¾om bolo obohati� už získané výsledky o nové 
skutoènosti, ako aj získa� informácie o viacerých zmapovaných 
priestoroch, ktoré sme v rámci nášho projektu navštívili.
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Tibetský vodca, Dalajláma, držite¾ Nobelovej ceny za mier 
povedal: „Osamotená ¾udská bytos� bez ¾udskej spoloènosti nemôže 
preži�.“ Preto považujeme za dôležité, aby sme nielen oèakávali, že 
okolie nás príjme a zaène akceptova�, no predovšetkým my sami 
musíme ukáza�, že sme tu a chceme rieši� náš problém. Vtedy nám 
môže spoloènos� poda� pomyselnú, pomocnú ruku a my „prežijeme“. 
V spoloènosti plnej schodov, obrubníkov, úzkych dverí, „ne“ 
vyhradených parkovísk, èi len klzkej podlahy, neprístupnej toalety, a 
pod., sa nám existuje s ve¾kými �ažkos�ami. A pritom by staèilo tak 
málo.
Staèí urobi� rampu, rozšíri� dvere a my by sme sa mohli dosta� všade 
tam, kam potrebujeme, a to bez cudzej pomoci. Žia¾, naše skúsenosti, 
aj výsledky nášho prieskumu, ktoré vám teraz predkladáme, sú v 
porovnaní s rovnakým monitoringom, ktorý bol realizovaný v rokoch 
2011 a 2012, rovnako alarmujúce, no nevzdávame sa a veríme, že 
údaje ktorými disponujeme, podporia kompetentných v èinnosti 
smerom k vytváraniu bezbariérového životného prostredia.
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Ciele projektu

·Zhromažïovanie informácií o bezbariérovom prístupe k 
architektonickým objektom a službám vo vybraných mestách 
Slovenska: Levice, Trnava, Dunajská Streda, Komárno, Senica.

·Analýza, štatistické spracovanie a návrh úèinných opatrení na 
odstránenie diskriminácie telesne a �ažko telesne postihnutých 
obèanov vyplývajúcej z neprístupnosti prostredia.

·Spracovanie výsledkov získaných monitoringom v každom z 
monitorovaných miest do štúdie a poskytnú� tak preh¾ad a 
odborné informácie v oblasti budovania bezbariérového 
životného prostredia s cie¾om zlepši� prístup k službám, 
objektom a tovarom.

·Prezentovanie výsledkov získaných prieskumom 
bezbariérovosti pred predstavite¾mi mesta, zlepši� 
informovanos� verejnosti, a navrhnú� spôsoby spolupráce pri 
odstraòovaní architektonických bariér. 

·Zlepšenie spolupráce s miestnou správou a samosprávou v 
oblasti predchádzania diskriminácie a ostatných prejavov 
intolerancie.

Cie¾ová skupina

·Cie¾ovou skupinou sú ¾udia s telesným a �ažkým telesným 
postihnutím, ktorí patria do skupiny ¾udí najviac ohrozených pri 
uplatòovaní svojich ¾udských práv a slobôd. Neby� 
marginalizovanou skupinou v spoloènosti pre ¾udí s telesným a 
�ažkým telesným postihnutím predpokladá vytvori� 
podmienky na realizáciu úèinných nástrojov trvalo 
udržate¾ného rozvoja na zaèlenenie do pracovného a 
spoloèenského života a poskytovanie rovnakých šancí ako pre 
zdravú populáciu.

L E V I C E
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·Do realizácie aktivít projektu boli z cie¾ovej skupiny zapojení 
dobrovo¾níci a èlenovia komisií „Architektonické bariéry“. Pri 
realizácii monitoringu im poskytovali pomoc osobní asistenti.

Výsledky monitoringu boli spracované do publikácií, ktorých 
súèas�ou je fotodokumentácia vyhotovovaná priebežne poèas 
prieskumu. Publikácie poukazujú na nedostatky a navrhujú spôsoby 
riešenia pri vytváraní bezbariérového životného prostredia.

Zameranie prieskumu:
·inštitúcie verejnej správy a samosprávy
·banky, pois�ovne, bankomaty
·kultúrne zariadenia a vo¾no èasové aktivity
·služby: ubytovacie a stravovacie zariadenia, obchody, operátori 

a ïalšie
·zdravotnícke zariadenia
·školy a školské zariadenia

Treba poznamena�, že uskutoènený prieskum nestaèí zïaleka 
pokry� potreby cie¾ovej skupiny, bol obmedzený èasovým 
vymedzením projektu ako aj finanènými možnos�ami Slovenského 
zväzu telesne postihnutých.

Výsledky monitoringu uskutoèneného v meste Levice vám 
teraz predkladáme v tejto publikácii, ktorá poskytne preh¾ad a odborné 
informácie o stave bezbariérovosti v meste.

9

Bezbariérovost  – nezávislý spôsob života 



L E V I C E

OKRESNÝ SÚD

Okresný súd 

Vyhovuje: 

- schodolez 

Nevyhovuje: 

schody do budovy 

DAÒOVÝ ÚRAD

Daòový úrad 

Vyhovuje:

- vstup z ulice cez plošinu

- vo vnútri do podate¾ne sú fotobunkové dvere

- cca 50 metrov parkovisko pre Z�P
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ÚPSVaR 
Vyhovuje: 
- plošina do budovy – mierne strmá
- vý�ah s automatickým otváraním 
- plošina na vnútorných 
  schodoch do kncelárií
- bez problémový pohyb po budove 
- bezbariérové WC

ÚPSVaR 
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L E V I C EL E V I C E

POŠTA 1 

Èiastoène vyhovuje: 

- možnos� zavola� 

   pracovníka pošty. 

Nevyhovuje:

- všetko vybavujete na ulici 

  bez diskrétnej zóny 

  a súkromia, v každom poèasí

  (aj v daždi) 

- ve¾a schodov z vonku 

  aj vo vnútri 

POŠTA 3  

Vyhovuje: 

- vstup na poštu 

  cez plošinu

- pohyb v priestoroch

  bez problémov

POŠTA 5 

                       

- vstup na poštu cez plošinu 

- fotobunkové dvere

- pohyb po budove

Nevyhovuje: 

- prístup k bankomatu je zatarasený 

   zábradlím. Prístup je len cez schody

Vyhovuje:
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Nemocnica s poliklinikou 

Vyhovuje: 

- vstup do budovy fotobunkové dvere

- k vý�ahom sa vozièkár nedostane od hlavného vchodu, 

  musí použi� boèný vchod

- v hlavnej èasti sú štyri vý�ahy dva ve¾ké a dva malé

- parkovacie miesta 4 pre imobilných

- má WC pre Z�P

2)

Detské lôžkové oddelenie 

+ gynekológia 

Vyhovuje: 

- vstup

- vý�ahy

Nevyhovuje:

- nie je WC pre Z�P

1)

Ïalšie budovy v areály:

P¾úcne oddelenie 

Vyhovuje: 

- vstup cez betónovú plošinu

Èiastoène vyhovuje 

- dvere sa �ažšie otvárajú 

- vstup do WC bez bariér 

  no do kabínky už nie

NEMOCNICA

3)

Ušno - nosno - krèné

+ pôrodnícke oddelenie

Vyhovuje: 

- vý�ahy

Èiastoène vyhovuje: 

- plošina pri vstupe je príliš strmá 

  aj s asistenciou je problém
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L E V I C EL E V I C E

Poliklinika Sanat

1/ poliklinika Sanat pavilón A

     vyhovuje po všetkých stránkach

2/ poliklinika Sanat, pavilón B

Vyhovuje:

- prístupové dvere aj vý�ah

Nevyhovuje:  

- nie je bezbariérové WC, treba ís� do pavilónu A

 3/ v pavilóne A polikliniky Sanat sa nachádza lekáreò 

      Apis, ktorá spåòa požiadavky bezbariérovosti, 

      tak ako samotná poliklinika.

POLIKLINIKA SANAT

MEDIKLINIK
Vyhovuje 

- vstup 

- bezbariérové WC

- vonku lekáreò

Èiastoène vyhovuje: 

- pohyb po vonkajšom areály levickej nemocnice je problematicky - chodníky sú nerovné 

  a vypuklé.  14



Protetika
Vyhovuje:
- vstup cez plošinu
- treba ohlási� predavaèku
  pri vchode kde sú schody

 Neoprot  na poliklinike

Vyhovuje: 

- prístup do priestorov

Lekáreò na poliklinike
Vyhovuje 

Lekáreò AESCULAP 

Vyhovuje:

- možnos� donášky 

  liekov až domov 

  (v Leviciach)

Lekáreò MELISSA 

Vyhovuje: 

- vstup do lekárne cez plošinu 

- obsluha aj z ulice cez okienko 

- dostupný zvonèek 

- verejné parkovacie miesta

Lekáreò Régia 

Vyhovuje: 

- plošina z ulice

- asistencia personálu 

Nevyhovuje:

- druhé dvere po vstupe úzke

LEKÁRNE A ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA
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L E V I C EL E V I C E

Lekáreò Salvator

Vyhovuje: 

- prístup po plošine hneï 

  z pešej zóny, fotobunkové dvere

- znížená priehradka pri výdajni 

  liekov vhodná aj pre vozíèkárov

Lekáreò a zdrav stredisko  Adato:

Vyhovuje: 

- vstup do budovy cez plošinu

- v budove je vý�ah

- lekáreò má fotobunkové dvere

- bezbariérove WC v budove

POIS�OVNE

Vyhovuje:

- prístup do priestorov

Èiastoène vyhovuje: 

- prístup na druhom a tre�om poschodí 

  za úradníkmi nako¾ko je vý�ah na k¾úè. 

  Treba ohlási� SBS a odomknú vý�ah.   

Sociálna pois�ovòa – Atóm Levice Všeobecná zdravotná pois�ovòa

Vyhovuje:

- prístup do budovy cez plošinu 

- pohyb v priestoroch

- bezbariérové WC na eurok¾uè 

  alebo na požiadanie otvorí 

  zamestnanec. 

- k dispozícií len cez pracovnú dobu.
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Union Pois�ovòa
Vyhovuje

Pois�ovòa Dôvera
Vyhovuje: 
- prístup z ulice
Èiastoène nevyhovuje: 
vyšší schod vo vnútri  cca 10 cm

Vyhovuje:

- prístup do budovy

- pohyb v priestoroch

- prístup k bankomatu

 

Slovenská sporite¾òa – poboèka v Hypermarket Tesco

Vyhovuje:

- prístup do budovy

- pohyb v priestoroch

- prístup k bankomatu 

- bezbariérové WC – súèas� obchodného centra

Nevyhovuje:

  - bankomat SLSP, ktorý je pri VšZP je pre vozíèkárov 

    nevyhovujúci, sú k nemu schody.

BANKY a bankomaty 

Slovenská sporite¾òa – hlavná poboèka
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L E V I C EL E V I C E

OTP BANKA

Nevyhovuje:

- vstup cez vysoký 

   schod a úzke dvere

Prima banka 

poboèka pri Slovenskej sporite¾ni

Vyhovuje:

- prístup do budovy 

  �ažšie sa otvárajú dvere

- pohyb v priestoroch

- prístup k bankomatu

Raiffeisen bank 

Èiastoène vyhovuje:

- prístup do budovy 

   jeden schod

Banka Unicredit

Vyhovuje:

- prístup do budovy 

- pohyb v priestoroch

- prístup k bankomatu

VUB Banka

Nevyhovuje:

- prístup do budovy 

  a k bankomatu

  po schodoch
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Vo¾noèasové aktivity ( kino, divadlo, kostol, šport)

Mestské kultúrne stredisko JUNIOR

Vyhovuje:

 

Plaváreò

Vyhovuje: 

Nevyhovuje: 

- vstup do bazéna a z bazéna 

   len s pomocou

- vstup aj keï sa �ažie otvárajú dvere

- vý�ah na poschodie

- vstup do spàch 

- boèný bezbariérový vchod

- plošiny na schodiskách v budove

- vý�ah s automatickým 

   otváraním dverí

- vstup do kinosály aj s miestom 

   pre vozíèkarov v poète 7 miest

- WC pri kinosále je vhodné aj pre

   imobilných

- ïalšie bezbariérové WC je pri 

   kancelárii SZTP.  

Vïaka dlhoroènej úspešnej spolupráci s riadite¾kou MSKS sa podarilo budovu JUNIORU postupne úplne debarierizova�. 

Vïaka tomu sa zdravotne postihnutí môžu po celej budove pohybova� bez problémov.
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L E V I C EL E V I C E

Športová hala

Vyhovuje: 

- vstup 

- bezbariérové WC 

- možnos� sledova� 

  akcie z palubovky

TREKOVSKÁ HVEZDÁREÒ

Nevyhovuje:

- ve¾a schodov 

Detská a odborná knižnica 

v meste

Vyhovuje: 

- detská knižnica aj beletria

   má vchod z ulice cez plošinu 

- pohyb po odbornej knižnici

  je v rámci budovy bezbariérový

Múzeum

Vyhovuje: 

- vstup do múzea len prízemie

Nevyhovuje:

- múzeum druhé poschodie 

- prístup do ïalších priestorov hradu

Amfiteáter

Vyhovuje èiastoène: 

- bezbariérový prístup 

  len k zábradliu 

Nevyhovuje:

- prístup k sedeniu po schodoch 

  20

Synagóga

Vyhovuje



Kostol Sv. Michala 

Vhodné:

Prístup z ulice na pešej zóne

Kostol Sv.Jozefa 

Vyhovuje:

Vstup do kostola aj na faru, 

mierny schod sa dá prekona� 

Nevyhovuje: 

Zvonèek na fare, z vozíku nedoèiahnete 

Kostol Ducha Sväteho
 Rybníky

Vyhovuje:

CIRKEV ADVENTISTOV
SIEDMEHO DÒA
Jána Bottu 2
Vyhovuje

KOSTOLY

CIRKEV BRATSKÁ
S. Chalupku 7
Vyhovuje
- bezbariérové prízemie
  a WC

Evanjelický a. v. 
cirkevný zbor Levice
Èeskoslovenskej armády 18/A
Vyhovuje 
- pohyb po kostole
Nevyhovuje
- prístup do WC
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REŠTAURÁCIE A HOTELY

Hotel Golden eagle Vyhovuje:
- vstup do záhradnej reštaurácie 
Nevyhovuje:
- vstup do hotela 

 Hotel Lev
Vyhovuje: 

- pohyb po prízemí

Èiastoène vyhovuje: 

- boèný vchod kde je jeden schod

Nevyhovuje: 

- prístup do izieb, 

  schody z ulice, WC

Business Hotel 
Astrum Laus
Vyhovuje
+ izba pre telesne
   postihnutých
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REŠTAURÁCIE 

Retro Club
vyhovuje

BARAN
Nevyhovuje:
- vstup do reštaurácie
- vstup do WC

Restaurant il Caffe
Hotel Atom
vyhovuje

Pizzeria FONTÁNA
Nevyhovuje:
- vstup do WC

Gourmet Restaurant
Nevyhovuje:
- vstup do reštaurácie 

Reštaurácia Biela hus
Vyhovuje
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CUKRÁRNE 

Cukráreò Mimoza

Vyhovuje: 

- vstup a pohyb v nej

Nevyhovuje: 

- nie je tu bezbariérové WC 

Cukráreò Alžbetka

- vstup  a pohyb v nej

Nevyhovuje: 

- nie je tu bezbariérové WC 

Vyhovuje: 

L E V I C EL E V I C E

Sports Garden
Vyhovuje
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OBCHODY

Nákupné centrum City park 

Vyhovuje:

 - pohyb po obchodoch

- parkovanie pre vozièkárov

Nevyhovuje: 

- žiadne WC pre zákazníkov 

Obchodné centrum Dituria

Vyhovuje:

- 1. vstup - široké otoèné dvere

- 2. vstup - plošina a fotobunkové dvere

- bezbariérové WC

- podzemné parkovisko má miesta pre 

   vozíèkarov a vý�ahom sa dostanete

   na všetky poschodia  

- pohyb v priestoroch bez problémov 

Nevyhovuje: 

- p , kodlaha je lesklá  ed prší a sneží je klzká. 

COOP
Supermarket pri pošte 
Supermarket pri pošte 3
Sidlisko Rybníky: vyhovuje

5

SUPERMARKET: 
LIDL, KAUFLAND, BILLA? TESCO, MERKURY MARKET
vyhovuje
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 Sú bezbariérové. Problémom je prístup do telocvièní a jedální, poprípade 

na poschodie. Jediná škola kde v súèasnosti majú žiaèku na vozíku je ZŠ Saratovská 

ul. 85. Táto škola môže slúži� ako nadštandardne ukážková.

 Väèšina riadite¾ov sa vyjadrila, že sa vedia

prispôsobi� situácii ak to bude potrebné.  

revažne 

Na dalšie školy chodia 

zdravotne postihnutí bez potreby vozíka.

ZŠ Andrea Kme�a

Vyhovuje: 

- vonkajšie plošiny cez ktoré sa dostane do tried 

- elektrická plošina na WC len v jednom pavilóne

- elektronická plošina do kabinetu

Èiastoène vyhovuje: 

- na WC vstup len k umývadlám

Nevyhovuje: 

- vstup ku kabínkam WC

- vstup do jedálne sú tam len schody

ZŠ Školská ul. 14

Vyhovuje:

- do areálu je betónová plošina 

- vstup do školy po rampe  

- pohyb po prízemí a vstup do tried

Èiastoène vyhovuje: 

- kovová rampa pred školou ktorá je strmá

Nevyhovuje: 

- prístup na horné poschodia

- WC

- vstup do jedálne

L E V I C EL E V I C E
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ZŠ Pri Podlužianke 6

Vyhovuje: 

- vstup do budovy cez plošinu 

- vstup do jedálne 

- vstup do triedna poschodie 

   vedie elektrická plošina

Èiastoène vyhovuje: 

- vstup do WC do kabínky je problém sa dosta�

Nevyhovuje: 

- vstup do telocviène cez viac schodov

ZŠ ul. Sv. Michala 42

Vyhovuje:

- vstup do budovy

- bezbariérový pohyb po prízemí

 - bezbariérové WC na prízemí

- prístup do tried

- vstup do telocviène

Nevyhovuje: 

- nie je prístup na druhé poschodie

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul

Vyhovuje:

- pohyb po budove

- vý�ah v budove 

- prístup do tried

Èiastoène vyhovuje: 

- vstup do WC – v kabínke sa nedajú zavrie� dvere

Nevyhovuje: 

- prístup do telocviène 

- prístup do jedálne
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ZŠ Saratovská ul. 43

Vyhovuje:

- bezbariérové WC na prízemí

- vstup do tried na prízemí

- vstup do jedálne

Nevyhovuje: 

- betónový nájazd z ulice je príliš strmý 

- nie je bezbariérový prístup 

  na prvé poschodie 

ZŠ Saratovská ul. 85

Vyhovuje:

- bezbariérový vstup 

  do školy cez plošinu 

- bezbariérové WC

- vý�ah na poschodie

- stolièková plošina do jedálne

- oddychová miestnos� 

   pre imobilných 

L E V I C EL E V I C E
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AUTOBUSOVÁ STANICA

Nevyhovuje:

- na jednotlivé zastávky 

  autobusov sú vysoké 

  obrubníky 

- neprístupná èakáreò

- bezbezbariérové WC, ale 

  majú sa tam problém dosta� 

  aj zdraví. Je zamknuté. 

ŽLEZNIÈNÁ STANICA

Vyhovuje:

- vstup na stanicu cez plošinu 

- fotobunkové dvere

- priestor vo vnútri ako 

  aj predaj lístkov

- bezbariérové WC

- perón vhodný aj na 

  presun vozíèkárov

- parkovacie miesto 

  pre vozíèkarov
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CESTY - CHODNÍKY - PRIECHODY

L E V I C EL E V I C E
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CYKLOTRASY
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Aktivisti monitoringu bezbariérovosti

·Martin Drdoš

·Eva Drdošová

·Zlatica Šidlová

·Zuzana Benková

·Dominik Kupèa

Záverom chceme apelova� na kompetentných, aby nás 
naïalej neizolovali, ale aby nám pomohli vytvori� vhodné 
podmienky pre zaèlenenie do spoloèenského života. Zároveò 
vyslovujeme nádej, že keï podobný prieskum zopakujeme o 
ïalších 5 rokov, budeme môc� konštatova�, že pokrok v 
odstraòovaní architektonických bariér a bariér v spoloènosti 
pokraèuje.

L E V I C EL E V I C E
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      Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševèenkova 19, 851 01 Bratislava,
                              Slovenská republika, +421 2 6381 4469, www.sztp.sk, sztp@sztp.sk 

Váž. pán/pani
                                                            è. j. SZTP/2020/.......

                                     Bratislava, ...............
                                                                                                                    
                            

P O V E R E N I E

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

„Bezbariérovos� – nezávislý spôsob života“.

Monitoring je zameraný na nasledovné zariadenia: 

·Zdravotné zariadenia, lekárne, zdravotnícke potreby
·Školské zariadenia
·Inštitúcie verejnej správy a samosprávy
·Banky, pois�ovne, bankomaty
·Vo¾noèasové aktivity: divadlá, kiná, kultúrne domy, športoviská, kostoly...
·Služby: ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, mobilní operátori, obchody, 

ïalšie služby

     Termín konania monitoringu je v dòoch  1. 6. 2020 - 31. 7. 2020

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

     Pracovníci sú povinní preukáza� sa týmto poverením a preukazom totožnosti.

     Po ukonèení prieskumu sa zhodnotia získane výsledky monitoringu a ich dopad na cie¾ové 
skupiny, ktoré tvoria obèania s telesným a �ažkým telesným postihnutím, a ktorí v súèasnosti 
patria do skupiny obèanov, najviac ohrozených sociálnou exklúziou.
     V širšom spoloèenskom kontexte do cie¾ovej skupiny možno zahrnú� aj rodièov s detskými 
koèíkmi, seniorov, tehotné ženy, èi osoby po úrazoch, ktorým rovnako prítomnos� 
architektonických bariér v prostredí a doprave znemožòuje prístup k službám, objektom a 
tovarom.

                                                                                                                  Ing. Monika Vráb¾ová
                                                                                        predsedníèka SZTP
                                                                                                                   koordinátorka projektu

Realizované s finanènou pomocou Ministerstva spravodlivosti  SR v rámci 
dotaèného programu Podpora a ochrana ¾udských práv a slobôd.

Za obsah tohto dokumentu je výluène zodpovedný Slovenský zväz telesne postihnutých.
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