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Monitoring prístupnosti objektov v Senici 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti 
SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Prítomnosť architektonických bariér v živote občanov s telesným a ťažkým 
telesným postihnutím má veľký dopad na kvalitu ich života, znižuje možnosti 
účasti na spoločenskom a pracovnom živote. Je bezprostrednou príčinou ich 
diskriminácie.

Možno si to my, telesne a ťažko telesne postihnutí občania, žijúci, študu-
júci a pracujúci v Slovenskej republike ani neuvedomujeme, no tým, že slovíčko 
„BEZBARIEROVOSŤ“ nie je v našom živote pojem úplne samozrejmý a normálny, 
sú nám dennodenne upierané naše základné, ľudské práva a slobody. Sloboda 
pohybu, sloboda združovania sa, to sú často krát základné piliere nášho pocitu, že 
nie sme odstrkovaní, diskriminovaní, odsúvaní do ústavov a domovou sociálnych 
služieb. My, telesne a ťažko telesne postihnutí občania Slovenskej republiky sme 
tiež súčasťou spoločnosti a považujeme za normálne, ak požadujeme uplatňovanie 
a dodržiavanie našich občianskych, ako aj základných ľudských, práv a slobôd.

Hlavným cieľom projektu bolo realizovať monitoring bezbariérovosti 
a dostupnosti objektov vo vybraných mestách s cieľom vytvoriť podmienky na 
realizáciu účinných nástrojov na predchádzanie diskriminácie a uplatňovanie 
zásad rovnakého zaobchádzania pre občanov s telesným a ťažkým telesným 
postihnutím. Výsledky získané prieskumom bezbariérovosti prezentovať pred 
predstaviteľmi miest a obcí a tak zlepšiť informovanosť verejnosti, štátnej a ve-
rejnej správy o potrebách telesne a ťažko telesne postihnutých občanov. Poukázať 
na nedostatky a navrhnúť spôsoby riešenia pri odstraňovaní architektonických 
bariér ako základného predpokladu odstránenia diskriminácie a vytvárania rov-
nakých životných podmienok ako pre zdravú populáciu.

Cieľovou skupinou boli ľudia s telesným a ťažkým telesným postihnutím, 
ktorí patria v súčasnosti do skupiny ľudí ohrozených sociálnou exklúziou. V širšom 
spoločenskom kontexte do cieľovej skupiny patria aj rodičia s detskými kočíkmi, 
seniori, tehotné ženy, osoby po úrazoch, ktorým rovnako prítomnosť architekto-
nických bariér v prostredí a v doprave znemožňuje prístup k službám, objektom 
a tovarom.

V súvislosti s demografickým vývojom posledných rokov, ktorý je charak-
terizovaný starnutím obyvateľstva sa bezbariérovosť životného prostredia dotýka 
stále väčšieho počtu obyvateľstva.
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Neprístupnosť prostredia má veľký dopad na kvalitu života všetkých uvede-
ných skupín, značne obmedzuje ich život, znižuje jeho kvalitu a možnosť účasti na 
verejnom a spoločenskom živote. Jednotlivec len ťažko ovplyvní túto diskrimináciu, 
pritom existujúce bariéry niektorých z nich takmer vyradia z normálneho života. 
Máloktorý človek stúpajúci po schodoch v úrade, divadle, či v nemocnici si uvedomí 
„ako sa sem dostane môj sused na invalidnom vozíku, matka s detským kočíkom 
či známy so zlomenou nohou, ktorý chodí zatiaľ o barlách“? Ako sa sem dostanú 
starší ľudia, pre ktorých je každý schod problém? Ak sa zlepší prístupnosť objektov, 
zlepší sa kvalita života všetkých týchto ľudí po všetkých stránkach.

V starých budovách je niekedy problém sprístupniť objekt pre telesne 
postihnutých. Pri zodpovednom prístupe sa riešenie dá nájsť aj tu, napr. sprí-
stupnením vchodu z dvora, nainštalovaním schodišťových plošín, rozšírení dvier 
a pod. Pri nových budovách by bezbariérovosť mala byť samozrejmosťou už pri 
samotnom projektovaní objektu.

Na začiatku monitoringu boli spracované dotazníky, kde bolo presne de-
finované, ktoré ukazovatele sa budú skúmať a vyhodnocovať a uskutočnilo sa 
zaškolenie aktivistov cieľovej skupiny, ktorí prieskum vykonávali. Kritéria pre 
prieskum boli vybrané tak, aby vyhovovali osobám s ťažkým telesným postihnu-
tím. Pod ukazovateľmi 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 možnosť manipulácie s invalidným vozíkom. Súčasťou 
prieskumu bolo vyhotovenie a spracovanie fotodokumentácie.

Dôležitou súčasťou realizovaného projektu bola prezentácia výsledkov 
monitoringu pre verejnosť. Prezentácia sa uskutočnila zorganizovaním worksho-
pov v každom meste, kde prebiehal prieskum, v Komárne, Leviciach, Dunajskej 
Strede, Trnave a v Senici. Na prezentácií sa zúčastnili aj zástupcovia tlače, štátnej 
správy a samosprávy.

Prezentovaním výsledkov prieskumu sme chceli apelovať na kompetentných 
miestach, u zodpovedných mesta, na odstraňovanie architektonických bariér, ktoré 
sú pre mnohých z nás, neprekonateľnou prekážkou, pri napĺňaní snov o zamestna-
ní, cestovaní, bývaní a pod. Treba pravdivo povedať, že istý posun, tým správnym 
smerom, hlavne v období uplynulých pár rokov, je badateľný, no ešte stále je reálna 
situácia alarmujúca a vyžaduje veľa spoločného úsilia na jej zlepšenie.

Vyzbrojení ideálmi a nadšením vyšli naši aktivisti do ulíc a cez hľadáčik fo-
toaparátov a s dotazníkmi v rukách kriticky pristupovali k bariéram v našom okolí. 
V uliciach nášho mesta Senica sa na monitoringu zúčastnili 5 aktivisti, s rôznym 
druhom a rozsahom telesného postihnutia. Aj keď v mnohých príkladoch natrafili 
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na neprekonateľné bariéry, neodradilo ich to a z celkových výsledkov vyplýva, že 
hodnotiaci rebríček môže byť síce veľmi kritický, no k určitým, miernym, zlepšeniam 
jednoznačne prišlo, v mnohých oblastiach. Vedeli sme však, že ich je veľmi málo. 
No skutočnosť bola ešte horšia ako predpoklad. Podobný prieskum sa uskutočnil 
v rokoch 2011 a 2012 a našim cieľom bolo obohatiť už získané výsledky o nové 
skutočnosti, ako aj získať informácie o viacerých zmapovaných priestoroch, ktoré 
sme v rámci nášho projektu navštívili.

Tibetský vodca, Dalajláma, držiteľ Nobelovej ceny za mier povedal: „Osa-
motená ľudská bytosť bez ľudskej spoločnosti nemôže prežiť.“ Preto považujeme 
za dôležité, aby sme nielen očakávali, že okolie nás príjme a začne akceptovať, no 
predovšetkým my sami musíme ukázať, že sme tu a chceme riešiť náš problém. 
Vtedy nám môže spoločnosť podať pomyselnú, pomocnú ruku a my „prežijeme“. 
V spoločnosti plnej schodov, obrubníkov, úzkych dverí, „ne“ vyhradených parko-
vísk, či len klzkej podlahy, neprístupnej toalety, a pod., sa nám existuje s veľkými 
ťažkosťami. A pritom by stačilo tak málo.

Stačí urobiť rampu, rozšíriť dvere a my by sme sa mohli dostať všade tam, 
kam potrebujeme, a to bez cudzej pomoci. Žiaľ, 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 kompe-
tentných v činnosti smerom k vytváraniu bezbariérového životného prostredia.

Ciele projektu

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

• Analýza, štatistické spracovanie a návrh účinných opatrení na odstránenie 
diskriminácie telesne a ťažko telesne postihnutých občanov vyplývajúcej 
z neprístupnosti prostredia.

• Spracovanie výsledkov získaných monitoringom v každom z monitorovaných 
miest do štúdie a poskytnúť tak prehľad a odborné informácie v oblasti 
budovania bezbariérového životného prostredia s cieľom zlepšiť prístup 
k službám, objektom a tovarom.

• Prezentovanie výsledkov získaných prieskumom bezbariérovosti pred pred-
staviteľmi mesta, zlepšiť informovanosť verejnosti, a navrhnúť spôsoby spo-
lupráce pri odstraňovaní architektonických bariér. 

• Zlepšenie spolupráce s miestnou správou a samosprávou v oblasti predchá-
dzania diskriminácie a ostatných prejavov intolerancie.
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Cieľová skupina

• Cieľovou skupinou sú ľudia s telesným a ťažkým telesným postihnutím, ktorí 
patria do skupiny ľudí najviac ohrozených pri uplatňovaní svojich ľudských 
práv a slobôd. Nebyť marginalizovanou skupinou v spoločnosti pre ľudí s te-
lesným a ťažkým telesným postihnutím predpokladá vytvoriť podmienky na 
realizáciu účinných nástrojov trvalo udržateľného rozvoja na začlenenie do 
pracovného a spoločenského života a poskytovanie rovnakých šancí ako pre 
zdravú populáciu.

• Do realizácie aktivít projektu boli z cieľovej skupiny zapojení dobrovoľníci 
a členovia komisií „Architektonické bariéry“. Pri realizácii monitoringu im 
poskytovali pomoc osobní asistenti.

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

Zameranie prieskumu:

• inštitúcie verejnej správy a samosprávy
• banky, poisťovne, bankomaty
• kultúrne zariadenia a voľno časové aktivity
• služby: ubytovacie a stravovacie zariadenia, obchody, operátori a ďalšie
• zdravotnícke zariadenia
• školy a školské zariadenia

Výsledky monitoringu uskutočneného v meste Senica vám teraz predkladáme 
v tejto publikácií. Výsledky sú spracované do prehľadných tabuliek a grafov, ktoré 
poskytnú prehľad a odborné informácie o stave bezbariérovosti v meste.

Treba poznamenať, že uskutočnený prieskum nestačí zďaleka pokryť potreby 
cieľovej skupiny, bol obmedzený časovým vymedzením projektu ako aj finančnými 
možnosťami Slovenského zväzu telesne postihnutých.
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Inštitúcie verejnej správy a samosprávy

Aj keď chodenie po úradoch nikto z nás ľudí príliš neobľubuje nevyhneme sa 
im. Naše skúsenosti hovoria, že ľudia s telesným postihnutím majú problém, jednak 
aby sa do budovy dostali a druhý problém je aby sa mohli samostatne pohybovať vo 
vnútorných priestoroch. Dôležité sú aj vyhradené parkoviská. Najdôležitejšie úrady 
sme monitorovali s dôrazom na vyššie uvedené ukazovatele.

Aj v platnej vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorú vydalo MŽP SR a ktorá ustanovuje 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie je zakotvené, že všetky budovy, ktoré slúžia verejnosti, musia 
byť bezbariérové a to v časti, ktorá je určená pre verejnosť.

S podnetmi týkajúcimi sa (ne) prístupnosti, nevykonávania primeraných úprav 
alebo súvisiacimi s porušovaním práv a slobôd osôb, s diskrimináciou, sa v súčasnosti 
možno obrátiť najmä na stavebné inšpektoráty, krajské stavebné úrady …

Navštívené inštitúcie

Vyhovuje:
• Obvodný úrad Vajanského
• UPSVR Bottova

Čiastočne vyhovuje:
• Mestský úrad Štefániková
• Okresný súd Vajanského

MsÚ Štefánikova – vstup do budovy je opatrený rampou, vozičkár ju zvládne len 
s asistentom, je strmá. Vstupné dvere sú s tlačidlom a ťažko sa otvárajú. Interiér je bez-
bariérový, výťahy sú dva. MsÚ má vlastné parkovisko s dvoma vyhradenými miestami.

OÚ – pri hlavnom vchode je namontovaná plošina. Súčasťou budovy je aj 
UPSVR, klientské centrá sú umiestnené na prízemí.

UPSVR, odbor sociálnych vecí – je presťahovaný do prístavby – vchod z Bot-
tovej ul., ktorá má bezbariérový vstup.

Okresný súd, Vajanského ul. – vstup do budovy je opatrený zábradlím, scho-
dy v budove, ktoré vedú k pojednávacím miestnostiam, sú opatrené nájazdovými 
rampami. Budova má bezbariérové WC.
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Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.
     

                Verejná správa a samospráva
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Slovenská sporiteľňa a Mestský úrad Senica
– spoločná nájazdová plošina

UPSVAR Senica, Vajanského ulica 
– nájazdová plošina do budovy

Obvodný úrad Senica, Vajanského ul.
– plošina
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Banky, bankomaty a poisťovne

Všeobecne banky a poisťovne vychádzajú najviac v ústrety zdravotne postih-
nutým pri zdolávaní bariér. Potvrdil to aj náš monitoring, no ukázal aj skutočnosť, 
že aj tu je s bariérovosťou dosť problémov.

Navštívené inštitúcie

Vyhovuje:
• Tatrabanka Hviezdoslavova
• Poštová banka nám. Osloboditeľov
• SLSP Štefánikova
• Kooperatíva Hviezdoslavova
• Allianz Štefánikova
• UNION
• Komunálna poisťovňa
• ČSOB poisťovňa
• VšZP Štefánikova
• Sociálna poisťovňa Sotinská

Čiastočne vyhovuje:
• Raifeisen banka nám. 

Osloboditeľov
• VÚB nám. Osloboditeľov

Nevyhovuje:
• Primabanka nám. Osloboditeľov
• UNIQA
• N a N životná poisťovňa

Neumožnený vstup:
• ČSOB Hurbanova
• Unicredit Hviezdoslavova

Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.       

          Banky, bankomaty, poisťovne
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Uvedené banky majú svoje bankomaty, umiestnené pri vstupe do banky. 
Vlastné parkoviská nemajú okrem SLSP.

Slovenská sporiteľňa – stará budova

Kooperatíva

Prima Banka

Allianz poisťovňa – nájazdová plošina

VÚB – nájazdová plošina k banke
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Väčšina poisťovní je ústretová voči svojim klientom, svoje pobočky má umiest-
nené s prístupom z chodníka bez schodov. 

Allianz poisťovňa, Štefánikova – budova je identická s budovou VšZP, vchod 
s plošinou z dvora, kde sa dá aj parkovať a klientské centrum VšZP je umiestnené 
na prízemí.

Uniqa poisťovňa vstup AXA poisťovňa vchod
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Kultúrne zariadenia a voľno časove aktivity

Pri zariadeniach pre voľno časové aktivity sme sa zamerali na vstup do ob-
jektov, vyhradené parkovisko pre vozičkárov a prístupnosť MHD. Sledovali sme aj 
ďalšie dôležite faktory ako sú: pohyb v rámci budovy, vrátane sociálnych zariadení, 
kde sa prihliada na šírku dverí, ako aj vnútorný priestor a na možnosť manipulácie 
s invalidným vozíkom.

Navštívené zariadenia

Vyhovuje:
• Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda 

Nevyhovuje:
• Klub dôchodcov I. Továrenská
• Evanjelický kostol
• Denné centrum III
• Klub dôchodcov II
• Záhorská galéria
• Záhorské kultúrne stredisko
• Knižnica
• Zimný štadión
• Športová hala
• Plaváreň
• Mestské kúpalisko

Čiastočne vyhovuje:
• Rímskokatolícky kostol  

navš. Panny Márie
• Dom kultúry  

nám. Osloboditeľov 11
• Futbalový štadión

Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.

   

          Kultúrne zariadenia, voľnočasové aktivity
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• Klub dôchodcov I., Továrenská ul. – je umiestnený v prízemí bytového domu, 
schody do vchodu a ďalšie ku dverám klubu. Klub nemá parkovisko ani 
bezbariérové WC.

• Denné centrum III. A klub dôchodcov II., Hviezdoslavova ul. – spoločný vchod, 
schody, úzke dvere, WC bezbariérové. Druhý vchod cez prístavbu bezba-
riérový, do klubu dôchodcov je vybudovaná plošina, ktorá je veľmi strmá 
a problémová aj pre mobilných.

• Evanjelická kostol má veľmi ťažké vstupné dvere a kľučka je umiestnená 
vysoko. 

Vstup do SZTP centra, Továrenská ul. Vstup do Denného Centra – nájazd

Futbalový štadión Senica
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• Dom kultúry, nám. Osloboditeľov – k hlavnému vchodu je vybudovaná rampa 
a za ňou sú schody. Z boku budovy je výťah, obsluhu ktorého je potrebné 
najprv osloviť, aby sa sprístupnil návštevníkom. Šatňa je umiestnená na prí-
zemí, kde sa dá dostať len schodmi. Chýba bezbariérové WC. Súčasťou DK 
je aj divadelná sála a kinosála.

• Záhorská galéria, Sadová ul. – budova je v zozname UNESCO a preto nemôže 
byť upravovaný interiér ani exteriér.

• Záhorské kultúrne stredisko – je bariérové, nemá vlastné parkovisko, je do-
stupná od MHD.

• Knižnica, Vajanského ul. – vstup do budovy je z chodníka bez schodov, interiér 
je bariérový, miestnosti knižnice sú na poschodí.

Záhorská Galéria

Mestský dom Kultúry 
– výťah nám. oslobodenia

Mestský dom Kultúry
– plošina do hlavného vchodu

Mestský dom Kultúry
– vchod námestie
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Služby: ubytovacie a stravovacie zariadenia, obchody,  
mobilní operátori

Stravovacie a ubytovacie služby

Pri ubytovacích zariadeniach, penziónoch a hoteloch sme skúmali predo-
všetkým bezbariérový prístup až do izby vrátane vstupu do budovy, schodišťa, šírky 
dverí. Zaujímal nás aj bezproblémový pohyb vozíčka po interiéri a jeho otočenie 
v sociálnych zariadeniach. 

Ukázalo sa, že len veľmi málo ubytovacích zariadení spĺňa tieto kritéria. Pri 
stravovacích zariadeniach nás zaujímal bezproblémový vstup do budovy a pohyb 
vnútri ako aj bezbariérové sociálne zariadenia.

Navštívené ubytovacie a stravovacie zariadenia

Vyhovuje:
• T-Com
• Orange
• O2
• Hotel ARLI Hviezdoslavova
• Hotel GRANT Hurbanova
• Ubytovacie zariadenie ROSS Hviezdoslavova
• Reštaurácia COOP Jednota
• Reštaurácia Branč nám. Oslobodenia
• Kaderníctvo Hviezdoslavova
• Kaderníctvo Dagmar Dlhá ul.
• Billa
• Tesco
• Kaufland
• Lidl
• OD Cieľ
• Slovenská pošta I

Nevyhovuje:
• Kaderníctvo LaB Sotina
• Elektro Sukopčák + Dedera
• Sklo, porcelán, klenoty
• Výpočtová kancelárska technika Hurbanova
• Kníhkupectvo Panta Rhei
• Predajne, ktoré prevádzkujú vietnamskí spoluobčania
• Slovenská pošta II
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Čiastočne vyhovuje:
• Domáce potreby u Katky

Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.

                 Služby
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Grand Hotel Senica  
– vchod

Kaderníctvo L a D, Sotiná 
– 2. poschodie, schody
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Väčšia časť stravovacích o pohostinných zariadení vyhovuje sledovaným 
kritériám. Budovy, v ktorých sú umiestnené kaviarne na poschodí, majú výťahy 
a bezbariérové vstupy.

• Domáce potreby U Katky – interiér prevádzkovej bielej techniky na poschodí 
bez výťahu. 

• Elektro Sukopčák + Dedera majú vysoké schody bez zábradlia.
• Kníhkupectvo Panta Rhei – schody do vchodu bez zábradlia.
• Predajňa textil, obuv a kožená galantéria, ktoré prevádzkujú vietnamskí 

spoluobčania, sú umiestnené v suterénoch budov, medzi regálmi úzke ulič-
ky, absolútne nevhodné pre vozičkárov ale ani pre občanov s obmedzenou 
mobilitou.

• Slovenská pošta I. – vybudovaná rampa ku vchodu.
• Slovenská pošta II. – schody bez zábradlia.

Coop Jednota reštaurácia 
– plošina

Pošta III., Sotiná
– 2. poschodie
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Zdravotnícke zariadenia 

Navštívené zariadenia

Vyhovuje:
• Poliklinika Sotinská
• Zdravotnícke zariadenie Sotinská
• Lekáreň Arnika
• Lekáreň Melisa Hurbanova
• Lekáreň Benu
• Lekáreň EKU v Tescu
• Lekáreň Verbascum Palárikova

Nevyhovuje:
• Zubné ambulancie Sotinská
• Zubné ambulancie Sedent Štefánikova

Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.

                    Zdravotnícke zariadenia
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Poliklinika Sotinská je bezbariérová, dostupná aj pre ťažko postihnutých obča-
nov. V budove sú dva výťahy, bezproblémový prístup na tri poschodia aj na prízemie, 
kde sú laboratória, urgentný príjem a bezbariérový bufet. Poliklinika má vlastné 
parkovisko s niekoľkými vyhradenými miestami, je prístupná aj s MHD. V prízemí je 
umiestnená predajňa zdravotníckych potrieb, protetika a lekáreň.

Ide o novopostavenú budovu, ktorá vyhovuje všetkým kritériám bezbarié-
rovosti. V budove sú ambulancie, rehabilitácia, lekáreň, kaviareň. Nemá vlastné 
parkovisko, okolo budovy je dostatok priestorov vyhradených na parkovanie. Je 
dostupná aj od MHD. 

Sotinská lekáreň a poliklinika, Senica
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Lekárne plne vyhovujú bezbariérovosti, vstupy sú bezbariérové, dvere zod-
povedajú šírke, obslužné okienka sú umiestnené tak, aby bez problémov mohli 
byť obslúžené osoby nižšieho vzrastu alebo sediace na vozíku. Vlastné parkoviská 
nemajú okrem lekárne v Kauflande a Tescu na Palárikovej ulici.

Zubné ambulancie - do budovy vedú dvoje schodov, tri schody z chodníka 
nemajú zábradlie, sú rozbité, prístup zložitý aj pre zdravé osoby.

Ďalšie schody priamo do budovy obojstranné, majú síce zábradlie ale z druhej 
strany od parku nemajú prístup z chodníka len z vybetónovanej plochy, ktorá je okolo 
budovy a na ktorú sa dostanete cez trávnatú plochu. Schody sú opatrené nájazdovými 
rampami, ktoré sú veľmi strmé. Vozičkár aj s asistentom ich ťažko zvládne. Interiér 
budovy je bariérový, schody k ambulanciám na poschodí.
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Školy a školské zariadenia

Prístup ku vzdelaniu je jedným z najdôležitejších ľudských práv a slobôd. 
Ako ich však môžeme dodržať keď práve školy všetkých stupňov vykazujú vysoký 
stupeň bariérovosti. Podpisuje sa na tom aj tá skutočnosť, že vo väčšine prípadov sa 
jedná o staršie budovy pri projektovaní ktorých nebola podmienka bezbariérovosti 
samozrejmosťou. 

Vyhovuje:
• Stredná škola, gymnázium L. Novomeského
• ZUŠ Vajanského

Nevyhovuje:
• I. ZŠ V. P. Tótha
• IV. ZŠ J. Mudrocha

Čiastočne vyhovuje:
• II. ZŠ Komenského
• III. ZŠ Sadová

Nasledovný graf nám monitorovanú situáciu ilustruje graficky.

  

• Gymnázium L. Novomeského – urobená rekonštrukcia týkajúca sa odstráne-
nia bariérovosti budovy. Bola vybudovaná rampa ku vchodu školy, v budove je 
umiestnený výťah. Rekonštrukcia bola vybudovaná za pomoci sponzorského 
príspevku rodičov študenta, ktorý je na vozíku.

• ZUŠ Vajanského ul. - bezbariérový vstup, rampa vedie z chodníka ku dverám 
školy, v budove je výťah až do podkrovia.

                  Školy a školské zariadenia

2,5

2

1,5

1

0,5

0
vyhovuje nevyhovuje vyhovuje čiastočne

0174 SZTP Eliminacia barier Senica.indd   23 07/02/2022   11:55



24

• II. ZŠ Komenského – do budovy vstup bezbariérový, v interiéri sú schody na 
poschodia a k učebniam.

• III. ZŠ Sadová – bezbariérový vstup do budovy
• I. ZŠ Tótha a IV. ZŠ Mudrocha – schody do budovy bez zábradlia, v interiéri 

schody k učebniam.

III. ZŠ Senica – bezbariérové toalety III. ZŠ Senica – plošina interiér

I. ZŠ Senica – plošina k jedálni, spredu budovy
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Aktivisti monitoringu bezbariérovosti

• Otília Vizváryová
• František Demo
• Štefánia Demová
• Judita Pažitková
• Stanislava Pullmanová

Záverom chceme apelovať na kompetentných, aby nás naďalej neizolovali, 
ale aby nám pomohli vytvoriť vhodné podmienky pre začlenenie do spoločenského 
života. Zároveň vyslovujeme nádej, že keď podobný prieskum zopakujeme o ďalších 
5 rokov, budeme môcť konštatovať, že pokrok v odstraňovaní architektonických 
bariér a bariér v spoločnosti pokračuje.

I. ZŠ Senica – plošina k jedálni, spredu budovy

I. ZŠ Senica – plošina k jedálni, spredu budovy
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 Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava,
 Slovenská republika, +421 2 6381 4469, www.sztp.sk, sztp@sztp.sk 

Váž. pán/pani
       č. j. SZTP/2020/..............................
        Bratislava, ........................................
 
 

P O V E R E N I E

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

„Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života“.

Monitoring je zameraný na nasledovné zariadenia: 

· 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

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.

  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.

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.

Ing. Monika Vrábľová
 predsedníčka SZTP

 koordinátorka projektu

Realizované s finančnou pomocou Ministerstva spravodlivosti SR
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Slovenský zväz telesne postihnutých.
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Realizované s finančnou pomocou Ministerstva spravodlivosti SR 
v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

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

Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, 2020
ISBN 978-80-89634-15-6
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