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 Práca prezentuje výsledky 

verejnej správy. Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná 

všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda občanom zdra

určitým druhom zdravotného postihnutia. Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér

predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen 

vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež kontrolovať a m

na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. 

priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie 

bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným 

postihnutím do spoločnosti, potláčanie diskriminácie v

odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a

zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie.

osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. 

zapájaní aj občania s ŤZP pretože práve starší občania a

pretlmočiť ich konkrétne problémy a

verejnej správy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca prezentuje výsledky bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov 

Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná 

všetkým občanom Slovenskej republiky bez rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s 

určitým druhom zdravotného postihnutia. Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér

predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen 

vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel 

na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. „Spoločnosť bez bariér“ sa 

priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie 

rejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným 

postihnutím do spoločnosti, potláčanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, 

odstránenie administratívnych bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojenia občanov so 

mnohé ďalšie. Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a

osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. 

retože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne 

pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii 

bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov 

Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná 

vým, ako aj občanom s 

určitým druhom zdravotného postihnutia. Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" 

predstavuje súlad so záväzkami SR voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen 

onitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel 

„Spoločnosť bez bariér“ sa 

priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie 

rejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, 

rovnoprávnemu zapojenia občanov so 

Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to 

osobnou návštevou vybraných inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Do monitoringu boli 

tne postihnutí môžu presne 

bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii 
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ZOZNAM SKRATIEK A SLOVNÍK TERMÍNOV

Skratka 

SR   Slovenská republika

Stavebný zákon Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a

Vyhláška  532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia

   republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

   požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

   stavby užívané s o

ZŤP   Zdravotne ťažko postihnutá osoba

Dohovor   Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Bariéry    sú  prekážky  vytvárajúce hendikep;  

   architektoni

   pohybu  v  prostredí  a  komunikačné  bariéry, ktoré sťažujú alebo 

   znemožňujú 

Debarierizácia  je   proces   odstraň
   sociálnych   bariér;

A SLOVNÍK TERMÍNOV 

Slovenská republika 

Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom

532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

užívané s osobami obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Zdravotne ťažko postihnutá osoba 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

sú  prekážky  vytvárajúce hendikep;  tieto  prekážky  členíme  na

architektonické bariéry,  ktoré  bránia  prístupu a bezpečnému 

ohybu  v  prostredí  a  komunikačné  bariéry, ktoré sťažujú alebo 

znemožňujú  prístup k informáciám a sociálnej integrácii; 

je   proces   odstraňovania   architektonických, komunikačných   a   
sociálnych   bariér; 

stavebnom poriadku 

532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia  Slovenskej  

všeobecných technických  

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

tieto  prekážky  členíme  na  

bezpečnému   

ohybu  v  prostredí  a  komunikačné  bariéry, ktoré sťažujú alebo  

ociálnej integrácii;  

ikačných   a    



 

 

 1. Úvodné informácie o projekte a priebehu monitoringu

1.1 Popis východiskovej situácie

Jedným zo základných 

znevýhodnených skupín občanov, vrátane obča

a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv 

ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. 

uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci 

potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným 

postihnutím. Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala svetová 

zdravotnícka organizácia uvádza, že asi 15% svetovej populácie 

ľudí žije s nejakou formou zdravotného postihnutia. 

Existujúcim problémom je, že občania so zdravotným postihnutím

subjektov verejnej správy s rôzny

len v súvislosti s architektoniskou  nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou 

diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne ťažko postihnutí 

občania sú stále vnímaní ako malá skupina obyvate

tvoria veľkú skupinu obyvateľtsva, ktorá má tendenciu sa rozširovať. V dôsledku týchto skutočností 

sú občania so zdravotným postihnutím neustál

spôsob života, ako aj participácia na sociálnom a

nemôžu využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania.

 Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" predstavuje súlad

Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež 

kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a 

služieb dostupných verejnosti. 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014

jeho ciele sú rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením 

dostupnosti verejných služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

 Cieľom projektu je dosiahnutie takej verej

Slovenskej Republiky bez rozdielu, 

zdravotného postihnutia a to nie len 

 prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunik

verejnej správy s občanmi so zdravotným postihnutím. 

vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa 

primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo 

technickoprevádzkových dôvodov. 

 

 

né informácie o projekte a priebehu monitoringu

1.1 Popis východiskovej situácie  

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia 

znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom 

chrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, 

ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. 

zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci 

potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným 

Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala svetová 

ácia uvádza, že asi 15% svetovej populácie - čiže viac než jedna miliarda 

ľudí žije s nejakou formou zdravotného postihnutia.  

Existujúcim problémom je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u

subjektov verejnej správy s rôznymi formami diskriminácie vypývajúcej z ich handicapu a to nie 

len v súvislosti s architektoniskou  nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou 

diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne ťažko postihnutí 

bčania sú stále vnímaní ako malá skupina obyvateľstva, avšak z prieskumov vychádza, že už dnes 

tvoria veľkú skupinu obyvateľtsva, ktorá má tendenciu sa rozširovať. V dôsledku týchto skutočností 

sú občania so zdravotným postihnutím neustále odkázaný na pomoc iných ľudí 

spôsob života, ako aj participácia na sociálnom a ekonomickom živote je veľmi náročná, keďže 

nemôžu využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania. 

Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez bariér" predstavuje súlad so záväzkami SR voči 

Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež 

kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a 

služieb dostupných verejnosti. Aktivity projektu taktiež napĺňajú viaceré oblasti "Národného 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014

rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením 

služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.  

projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná 

Slovenskej Republiky bez rozdielu,  teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým 

tia a to nie len prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej 

prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunik

so zdravotným postihnutím. Požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.  sa 

jú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa 

primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo 

technickoprevádzkových dôvodov.  
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né informácie o projekte a priebehu monitoringu 

meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia 

nov so zdravotným postihnutím na ekonomickom 

každého človeka, osobitne pre takého, 

ktorý z rôznych dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a 

zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci 

potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným 

Svetová správa o zdravotnom postihnutí, ktorú v roku 2011 vydala svetová 

čiže viac než jedna miliarda 

sa neustále aj dnes stretávajú u 

mi formami diskriminácie vypývajúcej z ich handicapu a to nie 

len v súvislosti s architektoniskou  nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou 

diskrimináciou, s ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne ťažko postihnutí 

ľstva, avšak z prieskumov vychádza, že už dnes 

tvoria veľkú skupinu obyvateľtsva, ktorá má tendenciu sa rozširovať. V dôsledku týchto skutočností 

c iných ľudí a ich nezávislí 

ekonomickom živote je veľmi náročná, keďže 

so záväzkami SR voči 

Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať "Európu bez bariér", ale tiež 

kontrolovať a monitorovať dodržiavanie noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a 

ojektu taktiež napĺňajú viaceré oblasti "Národného 

programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020" a 

rovnako v súlade s cieľmi OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS zvýšením 

 

nej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom 

teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým  druhom 

prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej 

prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie 

Požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.  sa 

jú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa 

primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo 
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1.2 Spôsob realizácie projektu
 

 Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch 

hlavných aktivít: 

Aktivita č.1 - Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej príst

správy  

 Aktivita č. 2 - Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným 
postihnutím  
 Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a 

zvýraznená v rôznych medzinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými 

má Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Európska 

únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v

práv „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré 

sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti 

na spoločenskom živote“ (článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“)

 Práve Dohovor vyjadruje širší záväzok EÚ vybudovať

80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím do roku 2020. 

zabezpečovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a zá

slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím.

zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na 

rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekáž

projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako 

je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k

príležitostí a aktívneho zapojenia osôb so 

diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré 

bránia plnému a rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím a

 Zameranie projektu „Spoločnosť bez bariér“ na zvýšenie prístupnosti verejných služieb 

osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou je rovnako v

OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS, pričom vychádza z

základných pilierov reformy VS v

miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ktoré budú prispôsobené potrebám občanov, budú 

stimulovať aktívnu účasť občanov na rozvoji VS a

miest, sociálnu inklúziu a udržateľný rast. Výsledkom bude prispenie k

fungujúcej na princípoch dobrej správy vecí verejných (Good Governance) zvýšením dostupnosti 

verejných služieb a priblížením služieb klientom s

 Cieľom aktivity č.1 je zmonitorovať aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti subjektov 

verejnej správy  okrese Prievidza a poukázať na najčastejšie zistené nedostatky a bariéry, ktoré 

spôsobujú prekážky pre telesne a zmyslovo postihnuté osob

1.2 Spôsob realizácie projektu 

je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch 

Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej 

Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným 

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a 

zinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými 

o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Európska 

únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v Európskej charte základných 
a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré 

sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti 

(článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“)

Práve Dohovor vyjadruje širší záväzok EÚ vybudovať „Európu bez bariér
80 miliónov osôb so zdravotným postihnutím do roku 2020. Cieľom Dohovoru je podporovať

a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a zá

slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím. Stratégia EÚ „Európa 2020“
zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na 

rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote a 

projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako 

je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu k verejným službám, dosiahnutie 

zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, potláčanie 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré 

rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím a

tu „Spoločnosť bez bariér“ na zvýšenie prístupnosti verejných služieb 

osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou je rovnako v

OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS, pričom vychádza z

pilierov reformy VS v SR, a to konkrétne: Schopnosť poskytovať verejné služby na 

národnej úrovni, ktoré budú prispôsobené potrebám občanov, budú 

stimulovať aktívnu účasť občanov na rozvoji VS a jej služieb, podporovať tvorbu pracov

udržateľný rast. Výsledkom bude prispenie k

fungujúcej na princípoch dobrej správy vecí verejných (Good Governance) zvýšením dostupnosti 

priblížením služieb klientom s dôrazom na ich špecifické potreby.

Cieľom aktivity č.1 je zmonitorovať aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti subjektov 

verejnej správy  okrese Prievidza a poukázať na najčastejšie zistené nedostatky a bariéry, ktoré 

spôsobujú prekážky pre telesne a zmyslovo postihnuté osoby. Podstatnou časťou prieskumu 

je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so zdravotným 

postihnutím poskytovaných verejnou správou, ktorý bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch 

upnosti subjektov verejnej 

Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným 

Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a 

zinárodných dokumentoch, osobitné postavenie medzi ktorými 

o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Európska 

Európskej charte základných 
a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré 

sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti 

(článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“).  

„Európu bez bariér“ pre približne 

Dohovoru je podporovať, 

a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných 

„Európa 2020“ sa zameriava na 

zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na 

ok v každodennom živote a 

projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako 

verejným službám, dosiahnutie rovnakých 

zdravotným postihnutím do spoločnosti, potláčanie 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych bariér, ktoré 

rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím a mnohé ďalšie. 

tu „Spoločnosť bez bariér“ na zvýšenie prístupnosti verejných služieb 

osobám so zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou je rovnako v súlade s cieľmi 

OP EVS dosiahnuť proklientsky orientovanú VS, pričom vychádza z jedného zo štyroch 

to konkrétne: Schopnosť poskytovať verejné služby na 

národnej úrovni, ktoré budú prispôsobené potrebám občanov, budú 

jej služieb, podporovať tvorbu pracovných 

udržateľný rast. Výsledkom bude prispenie k zabezpečeniu VS 

fungujúcej na princípoch dobrej správy vecí verejných (Good Governance) zvýšením dostupnosti 

fické potreby. 

Cieľom aktivity č.1 je zmonitorovať aktuálny stav bezbariérovej dostupnosti subjektov 

verejnej správy  okrese Prievidza a poukázať na najčastejšie zistené nedostatky a bariéry, ktoré 

y. Podstatnou časťou prieskumu je aj 



 

 

vyhodnotenie zistení o zabezpečení bezbariérového prístupu jednotlivých subjektoch verejnej 

správy v okrese Prievidza a tiež zhodnotenie ich prívetivosti alebo neprívetivosti s ohľadom nielen 

na potreby osôb so zdravotným postihnutím, ale aj na potreby seniorov, rodičov s detskými 

kočíkmi, deti a podobne. Správa o výsledkoch monitoringu obsahuje aktuálny stav v preskúmaných 

inštitúciách verejnej správy v okrese Prievidza,  hodnotenie zistených skutočností a navrhnuté 

opatrenia a riešenia. 

 Prístupnosť je zaručená článkom 9 Dohovoru OSN, v

prijať príslušné opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem 

a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a 

verejnosti. Tieto opatrenia zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich 

prístupnosti a vzťahujú sa, okrem iného, na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie 

zariadenia subjektov verejnej správy, 

verejnej správy. 

 Základné zásady bezbariérovej prístupnosti stavieb sú stanovené v Stavebnom zákone

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon

neskorších predpisov a vo Vyhláške

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívan

schopnosťou pohybu a orientácie

v 4. časti vyhlášky a v prílohe. 

požiadavky na stavby, ktoré presne definuje stav

stavby, (1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby.  

 Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a

inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. P

vykonávali prieskum zameraný na dodržiavanie ustanovení Stavebného ako aj Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovens

bezbariérovej dostupnosti a technického vybavenia a vyplnili dotazníky v

zamestnancami monitorovaných inštitúcií. 

 

 

 V ďalšej fáze prieskumu

inštitúcií, formou rozhovorov s náhodnými

Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu 

správy.   

 

 
 

vyhodnotenie zistení o zabezpečení bezbariérového prístupu jednotlivých subjektoch verejnej 

správy v okrese Prievidza a tiež zhodnotenie ich prívetivosti alebo neprívetivosti s ohľadom nielen 

ým postihnutím, ale aj na potreby seniorov, rodičov s detskými 

Správa o výsledkoch monitoringu obsahuje aktuálny stav v preskúmaných 

inštitúciách verejnej správy v okrese Prievidza,  hodnotenie zistených skutočností a navrhnuté 

Prístupnosť je zaručená článkom 9 Dohovoru OSN, v ktorom sa zmluvné strany zaviazali 

prijať príslušné opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem 

a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných 

verejnosti. Tieto opatrenia zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich 

prístupnosti a vzťahujú sa, okrem iného, na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie 

nej správy, vrátane škôl, zdravotníckych zariadením úradov a inštitúcií 

Základné zásady bezbariérovej prístupnosti stavieb sú stanovené v Stavebnom zákone

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon

neskorších predpisov a vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

orientácie. Požiadavky týkajúce sa bezbariérového navrhovania sú uvedené 

v 4. časti vyhlášky a v prílohe. Každá stavba musí spĺňať počas svojej životnosti základné 

požiadavky na stavby, ktoré presne definuje stavebný zákon § 43d Základné požiadavky na 

(1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to osobnou návštevou vybraných 

správy v okrese Prievidza. Počas osobnej návštevy zamestnanci projektu 

zameraný na dodržiavanie ustanovení Stavebného ako aj Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. Zisťovali aktuálny stav

technického vybavenia a vyplnili dotazníky v

zamestnancami monitorovaných inštitúcií.  

prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie

náhodnými okoloidúcimi.   

Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu o.z. uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitúciách verejnej 
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vyhodnotenie zistení o zabezpečení bezbariérového prístupu jednotlivých subjektoch verejnej 

správy v okrese Prievidza a tiež zhodnotenie ich prívetivosti alebo neprívetivosti s ohľadom nielen 

ým postihnutím, ale aj na potreby seniorov, rodičov s detskými 

Správa o výsledkoch monitoringu obsahuje aktuálny stav v preskúmaných 

inštitúciách verejnej správy v okrese Prievidza,  hodnotenie zistených skutočností a navrhnuté 

ktorom sa zmluvné strany zaviazali 

prijať príslušné opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem 

služieb dostupných alebo poskytovaných 

verejnosti. Tieto opatrenia zahŕňajú identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich 

prístupnosti a vzťahujú sa, okrem iného, na budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie 

vrátane škôl, zdravotníckych zariadením úradov a inštitúcií 

Základné zásady bezbariérovej prístupnosti stavieb sú stanovené v Stavebnom zákone – 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

é osobami s obmedzenou 

. Požiadavky týkajúce sa bezbariérového navrhovania sú uvedené 

Každá stavba musí spĺňať počas svojej životnosti základné 

§ 43d Základné požiadavky na 

(1) Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

to osobnou návštevou vybraných 

očas osobnej návštevy zamestnanci projektu 

zameraný na dodržiavanie ustanovení Stavebného ako aj Vyhlášky 

. Zisťovali aktuálny stav 

technického vybavenia a vyplnili dotazníky v spolupráci so 

vybavenie a prístupnosť 

uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitúciách verejnej 
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Zoznam zmonitorovaných inštitúcií:

Mestský úrad Bojnice 
RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach

Mestská knižnica Bojnice 

Kultúrne centrum Bojnice 

Pošta Bojnice 

Obecný úrad Bystričany 

Pošta Bystričany 

Obecný úrad Chrenovec - Brusno

Pošta Chrenovec -  Brusno 

Obecný úrad Chvojnica 

Obecný úrad Cigeľ 

Obecný úrad Čavoj 

Pošta Čavoj 

Obecný úrad Čereňany 

Pošta Čereňany 

Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Pošta Diviacka Nová Ves 

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Pošta Diviaky nad Nitricou 

Obecný úrad Dlžín 

Obecný úrad Dolné Vestenice 

Pošta Dolné Vestenice 

Mestský úrad Handlová 

Dom kultúry mesta Handlová 

ÚPSVaR Handlová 

Pošta Handlová 

OO PZ Handlová 

Obecný úrad Horná Ves 

Pošta Horná Ves 

Obecný úrad Horné Vestenice 

Obecný  úrad Jalovec 

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom

Mestský úrad Nováky 

Pošta Nováky 

ÚPSVaR Nováky 

OO PZ Nováky 

Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

Pošta Opatovce nad Nitrou 

Zoznam zmonitorovaných inštitúcií: 

Pošta Kamenec pod Vtáčnikom
Prievidza so sídlom v Bojniciach Obecný úrad Kanianka 

Dom kultúry Kanianka 

Pošta Kanianka 

Obecný úrad Kľačno 

Pošta Kľačno 

Obecný úrad Kocurany 

Brusno Obecný úrad Kostolná Ves 

Obecný úrad Koš 

Pošta Koš 

Obecný úrad Lazany 

Pošta Lazany  

Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

Pošta Lehota pod Vtáčnikom 

Obecný úrad Liešťany 

Diviacka Nová Ves Pošta Liešťany 

Obecný úrad Lipník 

Diviaky nad Nitricou Obecný úrad Malá Čausa 

Obecný úrad Malinová 

Obecný úrad Nedožery - Brezany

 Pošta Nedožery - Brezany 

Obecný úrad Nevidzany 

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Pošta Nitrianske Pravno 

OO PZ Nitrianske Pravno 

Obecný úrad Nitrianske Rudno 

Pošta Nitrianske Rudno 

OO PZ Nitrianske Rudno 

Obecný úrad Nitrianske Sučany

 Pošta Nitrianske Sučany 

Obecný úrad Nitrica 

Kamenec pod Vtáčnikom Pošta Nitrica 

Pošta 1 Prievidza 

Pošta 3 Prievidza 

Pošta 4 Prievidza 

Pošta 5 Prievidza 

Opatovce nad Nitrou Pošta 6 Prievidza 

OO PZ Prievidza 

Kamenec pod Vtáčnikom 

Lehota pod Vtáčnikom 

Brezany 

Nitrianske Pravno 

 

Nitrianske Sučany 



 

 

Obecný úrad Oslany 

Pošta Oslany 

Obecný úrad Podhradie 

Obecný úrad Poluvsie 

Obecný úrad Poruba 

Obecný úrad Pravenec 

Pošta Pravenec 

Mestský úrad Prievidza 

Okresný súd Prievidza 

Okresný úrad Prievidza 

Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza

Sociálna poisťovňa Prievidza 

RVaPS Prievidza 

CPPPaP Prievidza 

KaSS Prievidza 

RKC Prievidza 

Hornonitrianska knižnica Prievidza

ÚPSVaR Prievidza 

Obecný úrad Temeš 

Obecný úrad Tužina 

Pošta Tužina 

Obecný úrad Valaská Belá 

Pošta Valaská Belá 

Obecný úrad Veľká Čausa 

Pošta Veľká Čausa 

Obecný úrad Zemianske Kostoľany

Pošta Zemianske Kostoľany 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný úrad Radobica 

Obecný úrad Ráztočno 

Pošta Ráztočno 

Obecný úrad Rudnianska Lehota

Obecný úrad Sebedražie 

Pošta Sebedražie 

Obecný úrad Seč 

Obecný úrad Šútovce 

Obecný úrad Temeš 

Obecný úrad Tužina 

Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza Pošta Tužina 

Obecný úrad Valaská Belá 

Pošta Valaská Belá 

Obecný úrad Veľká Čausa 

Pošta Veľká Čausa 

Obecný úrad Zemianske Kostoľany

Prievidza Pošta Zemianske Kostoľany 

Zemianske Kostoľany 

9 

Rudnianska Lehota 

Zemianske Kostoľany 
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2. Výsledky monitoringu aktivita č. 1

2.1 Výsledky za jednotlivé inšti
 
 

Mestský úrad Bojnice 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je mestským úradom v Bojniciach. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. P

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm.

stupeň schodiskového ramena. Vo

ako 9m a je prerušená odpočívadlom s dĺžkou 1900mm a sklon 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

vyhlášky považujeme, že vstup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V budúcnosti sa plánuje

zriadiť overovanie dokumentov na 1.NP bez potreby použitia schodiska. Rampa dlhšia ako 

9000mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2000m. 

Minimálna šírka rampy musí byť 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre oso

schopnosťou pohybu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom 

nemajú problém. Uviedli, že väčšinu

schodiska na 2.NP. S parkovaním taktiež problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.

Výsledky monitoringu aktivita č. 1 

Výsledky za jednotlivé inštitúcie 

  Mestský úrad Bojnice 

  Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Objekt je situovaný v centre

je mestským úradom v Bojniciach.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posle

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac 

ako 9m a je prerušená odpočívadlom s dĺžkou 1900mm a sklon 6,99%. Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Za n

stup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V budúcnosti sa plánuje

zriadiť overovanie dokumentov na 1.NP bez potreby použitia schodiska. Rampa dlhšia ako 

9000mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2000m. 1. Šírka rampy je 1020mm. 

Minimálna šírka rampy musí byť 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre oso

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom 

väčšinu potrebných vecí vybavia na prízemí budovy bez použitia 

schodiska na 2.NP. S parkovaním taktiež problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.  

Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice 

k.ú. Bojnice. Objekt je situovaný v centre mesta. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

red vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný 

nkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac 

Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

Za nevyhovujúce podľa 

stup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V budúcnosti sa plánuje 

zriadiť overovanie dokumentov na 1.NP bez potreby použitia schodiska. Rampa dlhšia ako 

Šírka rampy je 1020mm. 

Minimálna šírka rampy musí byť 1300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom 

vybavia na prízemí budovy bez použitia 

schodiska na 2.NP. S parkovaním taktiež problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 



 

 

 Mestský úrad Bojnice prejavil

na zistené nedostatky a následne 

MsÚ Bojnice bolo zorganizované

bariér a zástupcu verejnosti za 

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej

č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce.

verejnosti, že podľa neho je vstup

Uviedol však, že na zasadnutie mesta

zdravotným postihnutím a tiež 

nachádza na druhom nadzemnom

prieskum veľmi pozitívne a oceni

objektivitu našich zistení a vyjadril

Bojnice, ktoré v minulosti vypracovalo

a rekonštrukciu budovy, ale ani 

služba vo vestibule bude obnovená

zriadiť na prízemí, bez potreby

preloženie overovania dokumentov

by toto riešenie vyriešilo niektoré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom,

 boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. V
zorganizované stretnutie zástupcu mesta,  pracovníkov projektu

 účelom prerokovania výsledkov prieskumu.

stavebnej stránke prístupu inštitúcie a uviedla, 

nevyhovujúce. Na tieto skutočnosti sa následne

vstup na prízemie kde sa nachádza matrika zabezpečený

mesta kde by sa mohol zúčastniť nie je možný

 aj dôchodcom, ktorí majú problém s chôdzou

nadzemnom podlaží. Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril,

ocenil pripomienky na základe vykonaného

vyjadril svoje stanovisko. Uviedol, že majiteľom

vypracovalo niekoľko projektov zameraných

 jeden z projektov nebol schválený. Ďalej uviedol,

obnovená a pracovisko overovania dokumentov 

potreby použitia schodiska. Na to sa zástupca verejnosti

dokumentov by bolo veľmi pozitívne. Pracovníci projektu

niektoré problémy. 
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stolom, kde bolo poukázané 

V kancelárii prednostu 

projektu Spoločnosť bez 

prieskumu. V diskusií sa Ing. 

 čo je podľa vyhlášky 

následne vyjadril zástupca 

zabezpečený dostatočne. 

možný prístup občanom so 

chôdzou nakoľko sa to 

vyjadril, že vníma vykonaný 

vykonaného prieskumu. Uznal 

majiteľom budovy je mesto 

zameraných na modernizáciu 

uviedol, že informačná 

 v budúcnosti plánujú 

verejnosti vyjadril, že 

projektu taktiež uznali, že 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 
   

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

zdravotníctva.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Schodisko je vybavené po oboch straná

Rampa je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vstup má dĺžku 14,8m 

a spĺňa maximálny pozdĺžny sklon 1:12. Pred vstupom do stavby je vodorovná

1500 x 1500 mm. Pred vstupnými dverami výťah

Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Dvere nie sú otvárané ručne. 

nachádza informátor. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nemá po oboch 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. N

podstupnicu. Hrozí zakopnutie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posle

schodiskového ramena. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejš

hlavný vstup riešení schodiskom

bezbariérový. Z hľadiska  informovanosti by 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možn

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

vykonaný prieskum veľmi pozitívne. 

budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na finančnú situáciu, to ale vidia v horizonte 10 rokov. V 

minulosti neboli upozornení na nedostatky v súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali 

vypracované ani žiadne projekty na prispôsobenie inštitúc

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

  Prievidza so sídlom v Bojniciach 

  Nemocničná 8, 972 01 Bojnice 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je regionálnym

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vstup má dĺžku 14,8m 

a spĺňa maximálny pozdĺžny sklon 1:12. Pred vstupom do stavby je vodorovná

Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. 

Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Dvere nie sú otvárané ručne. 

nachádza informátor. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nemá po oboch 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Nástupná hrana vonkajšieho schodiska prečnieva cez 

podstupnicu. Hrozí zakopnutie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posle

. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy ne

hlavný vstup riešení schodiskom. Viacerí opýtaní nevedeli, že inštitúcia má vedľajší vstup 

Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom, na čo majú 

tým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možn

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  sa vyjadril, že vníma 

konaný prieskum veľmi pozitívne. Uvedené zistenia berú na vedomie a do

budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na finančnú situáciu, to ale vidia v horizonte 10 rokov. V 

minulosti neboli upozornení na nedostatky v súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali 

vypracované ani žiadne projekty na prispôsobenie inštitúcie.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva   

 

je regionálnym úradom verejného 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch schodiska a rampy je 

ch držadlom vo výške 900mm. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vstup má dĺžku 14,8m 

a spĺňa maximálny pozdĺžny sklon 1:12. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

u je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. 

Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Dvere nie sú otvárané ručne. V budove sa 

nachádza informátor. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nemá po oboch 

ástupná hrana vonkajšieho schodiska prečnieva cez 

podstupnicu. Hrozí zakopnutie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

ť vníma inštitúciu za 33% 

% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

nespokojní, nakoľko je 

Viacerí opýtaní nevedeli, že inštitúcia má vedľajší vstup 

lepšiu informovanosť o tom, na čo majú 

tým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

sa vyjadril, že vníma 

Uvedené zistenia berú na vedomie a do budúcnosti sa ich 

budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na finančnú situáciu, to ale vidia v horizonte 10 rokov. V 

minulosti neboli upozornení na nedostatky v súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali 



 

 

Mestská knižnica Bojnice 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Bojnice.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov. Pred vstupom do stavby je vodorovná

šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s o

orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vstup na 2.NP je zabezpe

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy 

najčastejšie uvádzali, že oddelenie pre dospelých je

starých drevených schodoch. Z hľadiska  informovanosti by 

informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

pretože sú nedostatočne informovaní. 

 Mestská knižnica Bojnice prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

V kancelárii riaditeľky pobočky Kultúrneho centra Bojnice bolo zorganizované stretnut

riaditeľky, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za 

účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Hurbanovom námestí v Bojnicach, nakoľko zriaďovateľom mestske

centrum Bojnice. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k

čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce.

vyjadrila, že požičanie kníh z oddel

 

  Mestská knižnica Bojnice 

  Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je mestskou knižnicou v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vstup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Vnútorné schodisko nie je vybavené 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

pohybu.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opý

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy čiastočne spokojní. Opýtaní 

najčastejšie uvádzali, že oddelenie pre dospelých je situované na 2.NP kde sa dá dostať iba po 

. Z hľadiska  informovanosti by všetci opýtaní

informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

pretože sú nedostatočne informovaní.  

Mestská knižnica Bojnice prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

kancelárii riaditeľky pobočky Kultúrneho centra Bojnice bolo zorganizované stretnut

covníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za 

rokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte

Bojnicach, nakoľko zriaďovateľom mestskej knižnice Bojnice je Kultúrne 

V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštit

čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupkyňa mamičiek sa 

vyjadrila, že požičanie kníh z oddelenia pre dospelých, ktoré je na druhom poschodí je pre ňu veľký 
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Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice 

mestskou knižnicou v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené 

sobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

čený iba schodiskom. Vnútorné schodisko nie je vybavené 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60% 

% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

čiastočne spokojní. Opýtaní 

situované na 2.NP kde sa dá dostať iba po 

všetci opýtaní prijali lepšiu 

informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

Mestská knižnica Bojnice prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

kancelárii riaditeľky pobočky Kultúrneho centra Bojnice bolo zorganizované stretnutie 

covníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za 

objekte Mestská knižnica na 

j knižnice Bojnice je Kultúrne 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla 

Zástupkyňa mamičiek sa 

enia pre dospelých, ktoré je na druhom poschodí je pre ňu veľký 
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problém nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Zástupkyňa verejnosti taktiež uviedla, že 

aj pre dôchodcov je pohyb po schodoch problémový. Na to Ing. Bujnová uviedla, že budova 

knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a

kultúrnej pamiatky, pamiatkovej zóny. Z

postihnutých osôb náročnejšia. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný pri

pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonan

zistení a vyjadrila svoje stanovisko, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a 

z tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problém nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Zástupkyňa verejnosti taktiež uviedla, že 

hyb po schodoch problémový. Na to Ing. Bujnová uviedla, že budova 

túrnou pamiatkou a je postavená v ochrannom pásme nehnuteľnej 

kultúrnej pamiatky, pamiatkovej zóny. Z tohto dôvodu je úprava budovy pre potreby zdravotne 

postihnutých osôb náročnejšia. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný pri

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich 

vyjadrila svoje stanovisko, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a 

tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia.  

problém nakoľko je prístup zabezpečený iba schodiskom. Zástupkyňa verejnosti taktiež uviedla, že 

hyb po schodoch problémový. Na to Ing. Bujnová uviedla, že budova 

ochrannom pásme nehnuteľnej 

tohto dôvodu je úprava budovy pre potreby zdravotne 

postihnutých osôb náročnejšia. Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi 

ho prieskumu. Uznala objektivitu našich 

vyjadrila svoje stanovisko, že budova knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a 



 

 

Kultúrne centrum Bojnice 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Bojnice.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Povrch schodiska je 

upravený proti šmyku. Schodisko má vyznačený prv

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané 

smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Inštitúcia má vyhr

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Prístup do kinosály je zabezpečený aj bočným vstupom pomocou zadnej rampy. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Šírka rampy je 950mm. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5940m a sklon 12,0%. Rampa 

nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verej

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zme

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy maximálne spokojní, 

nakoľko je hlavný vstup riešení schodiskom aj rampou. 

zábradlie na schodisku. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu alebo 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach. Niektorí by navrhovali informácie n

letákoch. 

 Kultúrne centrum Bojnice prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich 

V kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo zorganizované stretnutie 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k

 

  Kultúrne centrum Bojnice 

  Hurbanovo námestie č.19/41, 972 01 Bojnice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je kultúrnym centrom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Povrch schodiska je 

upravený proti šmyku. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané 

smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Prístup do kinosály je zabezpečený aj bočným vstupom pomocou zadnej rampy. Za 

ľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Šírka rampy je 950mm. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5940m a sklon 12,0%. Rampa 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy maximálne spokojní, 

nakoľko je hlavný vstup riešení schodiskom aj rampou. Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že im chýba 

a schodisku. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu alebo 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach. Niektorí by navrhovali informácie n

Kultúrne centrum Bojnice prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich 

kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo zorganizované stretnutie 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom 

rokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte kultúrne centrum Bojnice. 

diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa 
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Hurbanovo námestie č.19/41, 972 01 Bojnice 

je kultúrnym centrom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Povrch schodiska je 

ý a posledný stupeň schodiskového ramena. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané 

smerom dnu so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Prístup do kinosály je zabezpečený aj bočným vstupom pomocou zadnej rampy. Za 

ľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Šírka rampy je 950mm. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5940m a sklon 12,0%. Rampa 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

nosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

nilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy maximálne spokojní, 

Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že im chýba 

a schodisku. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu alebo 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach. Niektorí by navrhovali informácie na 

Kultúrne centrum Bojnice prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo zorganizované stretnutie riaditeľky KC, 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti za účelom 

kultúrne centrum Bojnice.  V 

j stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa 
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vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Z

s prístupom do KC, uviedla, že do KC chodí pravidelne aj s kočíkom a do teraz nemala žiadne 

problémy. Ing. Emília Belianska uviedla, že v

zriadená informačná služba, ktorá je k dispozícií zdravotne ťažko po

Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, ktoré v

plánovania rozpočtu rozhoduje o

oprava strechy, ktorá je v havarijnom stave a

zistenia predloží na mestské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v

budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupkyňa mamičiek vyjadrila spokojnosť 

s prístupom do KC, uviedla, že do KC chodí pravidelne aj s kočíkom a do teraz nemala žiadne 

ska uviedla, že v prípade verejnej akcie je vo vestibule budovy 

zriadená informačná služba, ktorá je k dispozícií zdravotne ťažko postihnutým občanom. Riaditeľka 

Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe

ho prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, ktoré v

plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách. Momentálne sa realizuje 

havarijnom stave a je teda prioritou. Pani Ing. Belianska prisľúbila, že 

ské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v prípade budúcej rekonštrukcie 

budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta.  

stupkyňa mamičiek vyjadrila spokojnosť 

s prístupom do KC, uviedla, že do KC chodí pravidelne aj s kočíkom a do teraz nemala žiadne 

prípade verejnej akcie je vo vestibule budovy 

tihnutým občanom. Riaditeľka 

ocenila pripomienky na základe 

ho prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, ktoré v rámci 

opravách. Momentálne sa realizuje 

i Ing. Belianska prisľúbila, že 

prípade budúcej rekonštrukcie 



 

 

Obecný úrad Bystričany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Bystričany.   

Na základe obhliadky danej inšt

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstupom, ktorý je vybavený rampou. 

Schodisko je vybavené po oboch st

aj schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň. 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vo

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Rampa, ktorou je zabezpečený zadný 

vstup nemá dodržaný maximálny pozdĺžny sklon.

po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom. Niektorí opýtaní uviedli, že 

Prevažne starší ľudia odpovedali, že vstupné dvere sú ťažké. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy 

z hlavného vstupu alebo schodiskovej plošiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu alebo informovanosť

znevýhodnenia nárok.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa pán starosta Mgr. Filip Lukáč vyjadril, že v blízkej 

budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budovy. Taktiež v

WC kde sa bude nachádzať aj bezbariérové WC. Stavebné úpravy by realizovali z vlastných 

zdrojov.  

  Obecný úrad Bystričany 

  Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstupom, ktorý je vybavený rampou. 

Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

aj schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že z

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie 

yznačený prvý a posledný stupeň. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vo

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Rampa, ktorou je zabezpečený zadný 

vstup nemá dodržaný maximálny pozdĺžny sklon. Šírka rampy je menej ako 1300mm. 

po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.  

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

povedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom. Niektorí opýtaní uviedli, že podľa nich je príliš strmé. 

Prevažne starší ľudia odpovedali, že vstupné dvere sú ťažké. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy 

z hlavného vstupu alebo schodiskovej plošiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa pán starosta Mgr. Filip Lukáč vyjadril, že v blízkej 

budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budovy. Taktiež v

WC kde sa bude nachádzať aj bezbariérové WC. Stavebné úpravy by realizovali z vlastných 
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Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany 

je obecným úradom v obci 

itúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstupom, ktorý je vybavený rampou. 

ranách držadlom vo výške 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Rampa, ktorou je zabezpečený zadný 

Šírka rampy je menej ako 1300mm. Rampa nie je 

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

povedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

podľa nich je príliš strmé. 

Prevažne starší ľudia odpovedali, že vstupné dvere sú ťažké. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy 

z hlavného vstupu alebo schodiskovej plošiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa pán starosta Mgr. Filip Lukáč vyjadril, že v blízkej 

budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budovy. Taktiež vybudovanie nových 

WC kde sa bude nachádzať aj bezbariérové WC. Stavebné úpravy by realizovali z vlastných 
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Obecný úrad Chrenovec - Brusno

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Chrenovec - Brusno.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Povrch vstupnej podesty ako aj 

rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený za

viac ako 9m a má dodržaný maximálny pozdĺžny sklon rampy. 

po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpoč

dĺžkou najmenej 2000mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné aj vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná 

mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohyb

kde sa nachádza kancelária starostu je zabezpečený iba schodiskom. Miesto prvého kontaktu sa ale 

nachádza na prízemí. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhrad

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť v

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie,

je vybavený novou rampou, čo privítali predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu 

a rodičia s kočíkmi. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že 

s platnou vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ešte neboli. Pred

zadného vstupu, kde bola doplnená rampa. 

plánujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky. 

Brusno 

  Obecný úrad Chrenovec-Brusno 

  Chrenovec-Brusno 1, 972 32 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

abezpečený schodiskom a rampou. Povrch vstupnej podesty ako aj 

rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený za

aximálny pozdĺžny sklon rampy. Šírka rampy je

anách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpoč

. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné aj vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohyb

kde sa nachádza kancelária starostu je zabezpečený iba schodiskom. Miesto prvého kontaktu sa ale 

nachádza na prízemí. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Zadný vstup do budovy  

je vybavený novou rampou, čo privítali predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by 

epšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade 

s platnou vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ešte neboli. Pred dvoma rokmi prebehla aj rekonštrukcia 

zadného vstupu, kde bola doplnená rampa. Ďalej sa vyjadril, že v horizonte najbližších 5 rokov 

plánujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.  

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

abezpečený schodiskom a rampou. Povrch vstupnej podesty ako aj 

rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku 

Šírka rampy je 1522mm. Rampa je 

anách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s 

. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné aj vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

plocha najmenej 1500 x 1500 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP 

kde sa nachádza kancelária starostu je zabezpečený iba schodiskom. Miesto prvého kontaktu sa ale 

nachádza na prízemí. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

níma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

že sú so vstupom spokojní. Zadný vstup do budovy  

je vybavený novou rampou, čo privítali predovšetkým ľudia so zníženou schopnosťou pohybu 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by 

epšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

v minulosti upozornený na nedostatky v súlade 

dvoma rokmi prebehla aj rekonštrukcia 

Ďalej sa vyjadril, že v horizonte najbližších 5 rokov 



 

 

Obecný úrad Chvojnica 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Chvojnica. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnost

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súča sťou schodiska sú podstupnice. 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírko

900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou

schodiska a vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

základné informačné zariadenie kontrastné

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náho

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky 

obecného úradu. Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom. Uviedli však, že zamestnanci 

obecného úradu sa im snažia vždy pomôcť a keď je potrebné prídu aj k nim domov. Z hľadiska 

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na 

pošte.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hod

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Počas monitoringu sa pán starost

obecného úrad nakoľko nedisponujú finančnými prostriedkami. Vyjadril sa, že v prípade občanov s 

istým druhom postihnutia chodia priamo k nim domov alebo fungujú na telefóne. 

 

 

  Obecný úrad Chvojnica 

  Chvojnica 24, 972 13  

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chvojnica. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnost

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súča sťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírko

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska a vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

branej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky 

obecného úradu. Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom. Uviedli však, že zamestnanci 

obecného úradu sa im snažia vždy pomôcť a keď je potrebné prídu aj k nim domov. Z hľadiska 

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Počas monitoringu sa pán starosta vyjadril, že neplánujú žiadne stavebné úpravy 

obecného úrad nakoľko nedisponujú finančnými prostriedkami. Vyjadril sa, že v prípade občanov s 

istým druhom postihnutia chodia priamo k nim domov alebo fungujú na telefóne. 
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 

onkajšie schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska a vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

schopnosťou pohybu a orientácie. V 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

dnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

branej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky 

obecného úradu. Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom. Uviedli však, že zamestnanci 

obecného úradu sa im snažia vždy pomôcť a keď je potrebné prídu aj k nim domov. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na 

notiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

a vyjadril, že neplánujú žiadne stavebné úpravy 

obecného úrad nakoľko nedisponujú finančnými prostriedkami. Vyjadril sa, že v prípade občanov s 

istým druhom postihnutia chodia priamo k nim domov alebo fungujú na telefóne.  
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Obecný úrad Cigeľ 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zi

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie, prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, 

pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šír

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. Schodisko nemá vyznač

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy.  

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybaveni

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 13% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 87% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu in

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom na druhé podlažie nespokojní. 

Prijali by vybudovanie kancelárie na prízemí alebo zmenu prístupu na druhé podlažie. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na obecnom úrade. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vy

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K zisteným skutočnost

 
 
 
 
 

 

  Obecný úrad Cigeľ 

  Cigeľ 192, 971 01 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Cigeľ. Inštitúcia je obecným úradom v obci Cigeľ.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie, prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, 

pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybaveni

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 13% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 87% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom na druhé podlažie nespokojní. 

Prijali by vybudovanie kancelárie na prízemí alebo zmenu prístupu na druhé podlažie. Z hľadiska  

ždý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na obecnom úrade.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

K zisteným skutočnostiam sa však monitorovaná inštitúcia nevyjadrila. 

je obecným úradom v obci Cigeľ. 

stené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie, prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, 

kou otvorenia viac ako 900mm.  Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

ený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 13% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 87% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

formovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom na druhé podlažie nespokojní. 

Prijali by vybudovanie kancelárie na prízemí alebo zmenu prístupu na druhé podlažie. Z hľadiska  

ždý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

tvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

iam sa však monitorovaná inštitúcia nevyjadrila.  



 

 

Obecný úrad Čavoj 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a pojazdnou schodiskovou plošinou. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti 

šmyku. Súčasťou schodiska sú po

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vst

vybavený schodiskom, ale nachádza sa tu aj schodisková plošina, pri ktorej je imobilná osoba úplne 

samostatná. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýh

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k pl

nedostatkov. K skutočnostiam sa vyjadrila už priamo na monitoringu aj pani starostka Mgr. Anna 

Gulášová. Oboznámila nás, že projekt prestavby obecného úradu bol v realizovaný ešte za jej 

predchodcu. Bola doplnená exteriérová 

 

 

 

  Obecný úrad Čavoj 

  Čavoj 86, 972 29 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je obecným úradom v obci Čavoj. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a pojazdnou schodiskovou plošinou. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti 

šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

isko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

esto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

nú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vst

vybavený schodiskom, ale nachádza sa tu aj schodisková plošina, pri ktorej je imobilná osoba úplne 

samostatná. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

skutočnostiam sa vyjadrila už priamo na monitoringu aj pani starostka Mgr. Anna 

Gulášová. Oboznámila nás, že projekt prestavby obecného úradu bol v realizovaný ešte za jej 

predchodcu. Bola doplnená exteriérová plošina pri hlavnom vstupe. 
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je obecným úradom v obci Čavoj.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a pojazdnou schodiskovou plošinou. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti 

dstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

isko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

esto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

nú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy  je síce 

vybavený schodiskom, ale nachádza sa tu aj schodisková plošina, pri ktorej je imobilná osoba úplne 

samostatná. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

ánovaniu odstránenia zistených 

skutočnostiam sa vyjadrila už priamo na monitoringu aj pani starostka Mgr. Anna 

Gulášová. Oboznámila nás, že projekt prestavby obecného úradu bol v realizovaný ešte za jej 



 

22 
 

Obecný úrad Čereňany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Čereňany 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme,

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Vnútorné 

schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Súčasťou schodiska nie sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. V

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 91% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najč

prístup na druhé podlažie im vôbec nevyhovuje. Podľa ich názoru sú aj vnútorné schody príliš strmé 

a chýba im prevažne zábradlie. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  

bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inš

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Pán starosta sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nemali 

vypracované ani žiadne projekty. A v horizonte najbližších 5 rokov sa v záväzných plánoch nič 

neobjavilo, ale prisľúbil, že problematike sa venovať určite budú. 

 

  Obecný úrad Čereňany 

  Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Vnútorné 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Súčasťou schodiska nie sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá pri

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 9% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 91% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní uviedli, že 

prístup na druhé podlažie im vôbec nevyhovuje. Podľa ich názoru sú aj vnútorné schody príliš strmé 

a chýba im prevažne zábradlie. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  

iérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

tarosta sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nemali 

vypracované ani žiadne projekty. A v horizonte najbližších 5 rokov sa v záväzných plánoch nič 

neobjavilo, ale prisľúbil, že problematike sa venovať určite budú.  

Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Vnútorné 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Súčasťou schodiska nie sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

erejnosť vníma inštitúciu za 9% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

astejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní uviedli, že 

prístup na druhé podlažie im vôbec nevyhovuje. Podľa ich názoru sú aj vnútorné schody príliš strmé 

a chýba im prevažne zábradlie. Vonkajší vstup do budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  

iérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

titúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

tarosta sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornení na nedostatky a nemali 

vypracované ani žiadne projekty. A v horizonte najbližších 5 rokov sa v záväzných plánoch nič 



 

 

Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Diviacka Nová Ves.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyh

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je riešený  iba schodiskom. Schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obme

pohybu. Bezbariérové WC je zriadené v kultúrnom dome. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obme

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom na druhé podlažie kde 

sídli obecný úrad a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením oddelenia na 

prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. Niektorí sa ale vyjadrili, že 

im to neprekáža pretože pracovníčky úradu ochotne prídu dole. Z hľadi

väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina opýtaných má nedostatočné 

informácie.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie 

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu 

vyjadrili, že v prípade občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na telefón. 

 

a Nová Ves 

  Obecný úrad Diviacka Nová Ves 

  Diviacka Nová Ves 1, 972 24 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyh

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je riešený  iba schodiskom. Schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obme

pohybu. Bezbariérové WC je zriadené v kultúrnom dome. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom na druhé podlažie kde 

úrad a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením oddelenia na 

prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. Niektorí sa ale vyjadrili, že 

im to neprekáža pretože pracovníčky úradu ochotne prídu dole. Z hľadiska  informovanosti by 

väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina opýtaných má nedostatočné 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

steniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu 

vyjadrili, že v prípade občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na telefón. 
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k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je riešený  iba schodiskom. Schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Bezbariérové WC je zriadené v kultúrnom dome. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

dzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom na druhé podlažie kde 

úrad a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením oddelenia na 

prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. Niektorí sa ale vyjadrili, že 

ska  informovanosti by 

väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina opýtaných má nedostatočné 

boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

steniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu 

vyjadrili, že v prípade občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na telefón.  
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Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v obci Diviaky nad Nitricou. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie

 Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričo

ako 900mm. Vedľajší vstup do obradnej miestnosti je zabezpečený rampou, so šírkou menej ako 

1300mm. Sklon rampy je menej 

je vybavená odpočívadlom. (šírka rampy 1000mm). Prístup do inštitúcie je zabezpečený iba 

schodiskom. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrc

schodiska nie je upravený proti šmyku.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno p

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom ne

rampa, avšak slúži iba na vstup do priestorov sály Obecného úradu. Opýtaní neboli spokojní 

predovšetkým s vybudovaním vnútorného schodiska, ktoré je podľa nich veľmi strmé a

Predovšetkým starší občania mali probl

informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Pretože takmer všetci nevedeli na čo majú títo občania nárok. 

Navrhovali by informovanosť priamo na obecnom úrade prípadne informačné letáky. 

 Obecný úrad Diviaky nad

bolo poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostu obecného úradu

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol

diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 

  Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

  Diviaky nad Nitricou 167, 972 25 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Vedľajší vstup do obradnej miestnosti je zabezpečený rampou, so šírkou menej ako 

 1:12. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie 

čívadlom. (šírka rampy 1000mm). Prístup do inštitúcie je zabezpečený iba 

schodiskom. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrc

schodiska nie je upravený proti šmyku.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Je tu síce vybudovaná 

rampa, avšak slúži iba na vstup do priestorov sály Obecného úradu. Opýtaní neboli spokojní 

vybudovaním vnútorného schodiska, ktoré je podľa nich veľmi strmé a

Predovšetkým starší občania mali problém dostať sa do priestorov obecného úradu.  Z hľadiska  

informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Pretože takmer všetci nevedeli na čo majú títo občania nárok. 

by informovanosť priamo na obecnom úrade prípadne informačné letáky. 

nad Nitricou prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy

úradu Diviaky nad Nitricou bolo zorganizované

Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

bol realizovaný v objekte Obecný úrad Diviaky

Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, 

iviaky nad Nitricou 

k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je obecným úradom 

boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

m dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Vedľajší vstup do obradnej miestnosti je zabezpečený rampou, so šírkou menej ako 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie 

čívadlom. (šírka rampy 1000mm). Prístup do inštitúcie je zabezpečený iba 

schodiskom. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

akovacie miesto pre vozidlo 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

spokojní. Je tu síce vybudovaná 

rampa, avšak slúži iba na vstup do priestorov sály Obecného úradu. Opýtaní neboli spokojní 

vybudovaním vnútorného schodiska, ktoré je podľa nich veľmi strmé a nebezpečné. 

ém dostať sa do priestorov obecného úradu.  Z hľadiska  

informovanosti by opýtaní prijali lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Pretože takmer všetci nevedeli na čo majú títo občania nárok. 

by informovanosť priamo na obecnom úrade prípadne informačné letáky.  

okrúhlym stolom, kde 

návrhy na ich odstránenie.  

zorganizované stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Diviaky nad Nitricou. V 

 uviedla čo je podľa 



 

 

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce

nespokojný so vstupom na druhé

aj napriek tomu, že nemá zdravotné

2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo

starosta Pružinec vyjadril, že v 

tohto schodiska. Rekonštrukciu budú

ako 1000 obyvateľov a nespĺňala

obecného úradu vníma vykonaný

vykonaného prieskumu. Uznal 

prístup na 2.NP je pre občanov

zrekonštruovaný a po rekonštrukcií

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti

druhé podlažie. Schodisko je aj podľa neho príliš 

zdravotné problém. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila,

bolo by vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto

 letných mesiacoch 2019 majú naplánovanú

budú financovať s vlastných zdrojov obce, nakoľko

nespĺňala požiadavky žiadnej výzvy, do ktorej by sa mohli

vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky

 objektivitu našich zistení a vyjadril svoje stanovisko.

občanov na vozíku nezabezpečený. Prisľúbil, že vstup

rekonštrukcií sa môžeme na obecný úrad vrátiť.  

25 

verejnosti sa vyjadril, že je 

 strmé a nevyhovujúce 

vyjadrila, že schodisko na 

tieto skutočnosti sa pán 

naplánovanú rekonštrukciu práve 

nakoľko má obec viac 

mohli zapojiť. Starosta 

pripomienky na základe 

stanovisko. Uznal, že 

vstup na 2. NP bude 
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Obecný úrad Dlžín 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej pode

šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie nemá zákla

vyhovujúco umiestnené nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Obecný 

prízemí bez použitia schodiska. Opýtaní uviedli, že aj prístup do kancelárií je bezproblémový. S 

parkovaním problém nemajú, aj keď parkovacie miesto nie je priamo vyhradené.. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovan

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnos

nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, 

že nakoľko sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska prístupu do 

obecného úradu. Projekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.

 

 

 

 

 

 

  Obecný úrad Dlžín 

  Dlžín 70, 972 26 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dlžín. Inštitúcia je obecným úradom v obci Dlžín.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty nie je upravený proti 

šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Obecný 

prízemí bez použitia schodiska. Opýtaní uviedli, že aj prístup do kancelárií je bezproblémový. S 

parkovaním problém nemajú, aj keď parkovacie miesto nie je priamo vyhradené.. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť aj priamo na obecnom úrade. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, 

že nakoľko sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska prístupu do 

ojekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.  

je obecným úradom v obci Dlžín. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

sty nie je upravený proti 

šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

dné informačné zariadenie kontrastné a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Obecný úrad sídli na 

prízemí bez použitia schodiska. Opýtaní uviedli, že aj prístup do kancelárií je bezproblémový. S 

parkovaním problém nemajú, aj keď parkovacie miesto nie je priamo vyhradené.. Z hľadiska  

osť aj priamo na obecnom úrade.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu vyjadrili, 

že nakoľko sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska prístupu do 



 

 

Obecný úrad Dolné Vestenice

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Dolných Vesteniciach.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom z úrovn

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podes

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s ob

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občan

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou ob

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Dolné Vestenice

poukázané na zistené nedostatky

 V kancelárii starostky obce

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Ing. Andrea Bujnová vyjadrila

č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce.

sa ľudia občas zakopnú o vstupný

stupeň nie je vyznačený farebne

vhodné doplniť. Zástupca  verejnosti

on sám nezaznamenal  žiadne problémy.

prípade ľudí s určitým druhom znevýhodnenia

Obecný úrad Dolné Vestenice 

  Obecný úrad Dolné Vestenice 

  Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice

metná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom z úrovn

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku.

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občan

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou obecného úradu. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

obce Dolné Vestenice bolo zorganizované

Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

 realizovaný v objekte obecný úrad Dolné Vestenice

vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo

nevyhovujúce. Na to sa zástupca verejnosti vyjadril,

vstupný schod. Na to sa Ing. Bujnová vyjadrila, že

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľný od

verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného

problémy.  Pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová

znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci
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Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice 

je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom z úrovne komunikácie. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von 

ty je upravený proti šmyku. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

medzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

ecného úradu. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostky, 

 účelom prerokovania 

Vestenice. V diskusií sa 

čo je podľa vyhlášky 

vyjadril, že sa stretol, že 

že vonkajší schodiskový 

od okolia, čo by bolo 

obecného úradu spokojný a 

Šimorová sa vyjadrila, že v 

zamestnanci obecného úradu.  



 

28 
 

 

Starostka obecného úradu Dolné

pripomienky na základe vykonaného

rozpočet a nedisponujú finančnými

nedostatkov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolné Vestenice vníma vykonaný prieskum veľmi

vykonaného prieskumu. Informovala nás, že rozhodujúci

finančnými prostriedkami pre prípadne rekonštrukcie

veľmi pozitívne a ocenila 

rozhodujúci je pre nich 

rekonštrukcie a odstránenie 



 

 

Mestský úrad Handlová 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachád

Handlová. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou na úrovni komunikácie, hlavný vstup je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm 

+ šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľuč

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup 

má sklon maximálne 1:8  (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže 

532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

12,5% alebo 7°)) Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá

3500mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa je široká najmenej 

1300mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie má 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inš

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú

zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepš

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na mestskom úrade. 

  Mestský úrad Handlová 

  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je mestským úradom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou na úrovni komunikácie, hlavný vstup je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm 

ka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľuč

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa je široká najmenej 

1300mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie má 

riadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inš

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je 

zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na mestskom úrade.  
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Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 

je mestským úradom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou na úrovni komunikácie, hlavný vstup je 

zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm 

ka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup 

byť na základe vyhlášky 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

cie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Rampa je široká najmenej 

1300mm. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie má 

riadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

o vstupom spokojný. Zadný vstup je 

zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

iu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 
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 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnot

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Kontroly takéhoto typu považujú za 

a mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným 

znevýhodnením a kontrola poskytla MsÚ primeranú 

bezbariérového prístupu v starších budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy 

v rámci rozpočtových možností bude mesto realizovať priebežne. 

pod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Kontroly takéhoto typu považujú za potrebné z dôvodu, že je i

mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným 

kontrola poskytla MsÚ primeranú  spätnú väzbu. Ďalej uviedli, že vybudovanie 

ích budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy 

rámci rozpočtových možností bude mesto realizovať priebežne.  (Napríklad označenie schodiska a 

iace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

dôvodu, že je i snahou mesta 

mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným 

spätnú väzbu. Ďalej uviedli, že vybudovanie 

ích budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy 

(Napríklad označenie schodiska a 



 

 

Dom kultúry Handlová 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Handlová. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie b

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, prič

ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch rampy aj schodiska je upravený 

proti šmyku.- Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:8  

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 350

najmenej 1300mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch st

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej s

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s prístupom na druhé podlažie, tak isto aj s

každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prí

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Takmer nikto s opýtaných nevedel o dohovore 

OSN. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyh

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu 

  Dom kultúry Handlová 

  Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je domom kultúry v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

ou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch rampy aj schodiska je upravený 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:8  

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% al

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Rampa je široká 

najmenej 1300mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej s

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s prístupom na druhé podlažie, tak isto aj s parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Takmer nikto s opýtaných nevedel o dohovore 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu im pomôžu zamerať sa v 
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Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová 

je domom kultúry v meste 

oli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

om dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

ou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch rampy aj schodiska je upravený 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon maximálne 1:8  

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Inštitúcia má 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

0mm. Rampa je široká 

najmenej 1300mm. Rampa má po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

ranách držadlom vo výške 900mm. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

padne letákov o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Takmer nikto s opýtaných nevedel o dohovore 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

odnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

im pomôžu zamerať sa v 



 

32 
 

budúcnosti na skvalitnenie prostredia pre postihnuté osoby, kto

Projekty na prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou mali vypracované v rámci rekonštrukcie 

bloku "B", ostatné časti budovy sa budú snažiť upravovať tak, aby ich dali do

horizonte najbližších 5 rokov určite budú realizovať úpravy v zmysle platnej vyhlášky, avšak to 

bude závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy, akým 

spôsobom bude financovať náklady na zosúlade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a skvalitnenie prostredia pre postihnuté osoby, ktoré sa budú v budove pohybovať. 

rojekty na prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou mali vypracované v rámci rekonštrukcie 

bloku "B", ostatné časti budovy sa budú snažiť upravovať tak, aby ich dali do 

horizonte najbližších 5 rokov určite budú realizovať úpravy v zmysle platnej vyhlášky, avšak to 

bude závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy, akým 

spôsobom bude financovať náklady na zosúladenie súčasného stavu s vyhláškou.

ré sa budú v budove pohybovať. 

rojekty na prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou mali vypracované v rámci rekonštrukcie 

 súladu s vyhláškou. V 

horizonte najbližších 5 rokov určite budú realizovať úpravy v zmysle platnej vyhlášky, avšak to 

bude závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je zároveň vlastníkom budovy, akým 

nie súčasného stavu s vyhláškou. 



 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

vecí a rodiny v Handlovej.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je priamo z úro

schodiskom a výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. 

Vnútorné schodisko má vyznače

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

pohybu a orientácie. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

nie sú otvárané ručne. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopn

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm na

sú šírky 720mm. Vyhláška nariaďuje minimálnu šírku dverí 800mm.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma in

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 30% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú 

niektorých opýtaných je schodisko šmykľavé. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v 

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovan

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa 

občanov s ŤZP nakoľko sa v meste nachádz

Úpravy v zmysle platnej vyhlášky, 

zároveň vlastníkom budovy. 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová 

  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová

  Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je úradom práce sociálnych 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je priamo z úrovne komunikácie. Prístup na 2.NP je zabezpečený 

schodiskom a výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. 

Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopn

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

sú šírky 720mm. Vyhláška nariaďuje minimálnu šírku dverí 800mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma in

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 30% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy, ale podľa 

niektorých opýtaných je schodisko šmykľavé. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v 

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa 

občanov s ŤZP nakoľko sa v meste nachádzajú bane a veľa obyvateľov má zdravotné problémy. 

pravy v zmysle platnej vyhlášky, budú závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je 
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová 

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová 

je úradom práce sociálnych 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

vne komunikácie. Prístup na 2.NP je zabezpečený 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. 

ný prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

d podlahou. Vstupné dvere výťahu 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

spokojní so vstupom do budovy, ale podľa 

niektorých opýtaných je schodisko šmykľavé. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v 

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

ej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa 

ajú bane a veľa obyvateľov má zdravotné problémy. 

závisieť od zriaďovateľa, ktorým je Mesto Handlová a je 
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OO PZ Handlová 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon 

najviac 1:12 (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

(t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od oko

schodiska presahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do 

stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú 

otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí 

1100mm. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybave

Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 77% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovo

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy OO PZ Handlová  

spokojní a so vstupom nemajú problém. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach.

 
 
 
 
 
 
  
 

  OO PZ Handlová 

  Švermova 2, 972 51 Handlová 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je OO PZ v Handlovej

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od oko

schodiska presahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do 

stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú 

otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie 

i s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 77% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 23% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy OO PZ Handlová  

o vstupom nemajú problém. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o svojich právach.

je OO PZ v Handlovej 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))  

Nástupná hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Držadlo 

schodiska presahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do 

stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú 

je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Horná hrana zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa 

né po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie 

i s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 77% 

sti a 23% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy OO PZ Handlová  

o vstupom nemajú problém. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

 



 

 

OO PZ Nováky 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky po

schodiskom. Povrch schodiska a rampy nie je upravený proti šmyku. Držadlo schodiska 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú 

podstupnice. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby  nie je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške max. 1400mm. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jed

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 92% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil h

prístup zabezpečený iba schodiskom. Taktiež nie sú spokojní s vonkajším schodiskom a uvítali by 

rekonštrukciu.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť 

o tom na čo majú občania s is

nedostatočne informovaní o svojich právach.

 
 
 

 

 

 

 

 

  OO PZ Nováky 

  M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je OO PZ v Novákoch.

nštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie je zabezpečený iba 

schodiskom. Povrch schodiska a rampy nie je upravený proti šmyku. Držadlo schodiska 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby  nie je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

ana zvončekového panelu nie je vo výške max. 1400mm. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jed

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 92% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. Taktiež nie sú spokojní s vonkajším schodiskom a uvítali by 

rekonštrukciu.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú 

nedostatočne informovaní o svojich právach. 
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M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky 

je OO PZ v Novákoch. 

nštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

važujeme, že prístup do inštitúcie je zabezpečený iba 

schodiskom. Povrch schodiska a rampy nie je upravený proti šmyku. Držadlo schodiska 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby  nie je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

ana zvončekového panelu nie je vo výške max. 1400mm. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 8% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 92% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

lavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. Taktiež nie sú spokojní s vonkajším schodiskom a uvítali by 

rekonštrukciu.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť 

tým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú 
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OO PZ Nitrianske Pravno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nitrianskom Pravne.    

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zab

upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa

prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva 

cez podstupnicu. Pred vstupom do stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Rampa síce ne

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. (vodiaca tyč je iba na jednej strane, na druhej 

strane nie je potrebná) V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške 

max. 1400mm. (výška zvončeka 1490mm)

schodiskového ramena najmenej 150mm

rozmery pre osoby na vozíku, ale iba veľmi tesne o 8mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmen

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou sc

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inšti

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so v

nemajú problém nakoľko bol nedávno rekonštruovaný. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok pret

 

 

  OO PZ Nitrianske Pravno 

  Budovateľská 190/11, 972 13 Nitrianske 

  Pravno 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je 

upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12. 

prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva 

Pred vstupom do stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Rampa síce ne

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. (vodiaca tyč je iba na jednej strane, na druhej 

strane nie je potrebná) V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

miestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

načený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške 

max. 1400mm. (výška zvončeka 1490mm) Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec 

ramena najmenej 150mm. Záchodová kabína WC nespĺňa minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku, ale iba veľmi tesne o 8mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmen

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inšti

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy spokojní a so vstupom 

nemajú problém nakoľko bol nedávno rekonštruovaný. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. 

rianske   

k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je OO PZ v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

ezpečený rampou a schodiskom. Povrch schodiska a rampy je 

má pozdĺžny sklon najviac 1:12. Výškový rozdiel pri 

prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Nástupná hrana schodiska neprečnieva 

Pred vstupom do stavby  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Rampa  je široká najmenej 1300mm. Rampa síce nemá 

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. (vodiaca tyč je iba na jednej strane, na druhej 

strane nie je potrebná) V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. V 

miestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Horná hrana zvončekového panelu nie je vo výške 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec 

Záchodová kabína WC nespĺňa minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku, ale iba veľmi tesne o 8mm. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

hopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

stupom do budovy spokojní a so vstupom 

nemajú problém nakoľko bol nedávno rekonštruovaný. Z hľadiska  informovanosti by veľa 

opýtaných  prijalo lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom, na čo majú občania s istým druhom 



 

 

OO PZ Nitrianske Rudno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nitrianskom Rudne. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Schodisko je 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana 

zvončekového panelu je vo výške max. 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do budovy nie je vodorovná ploc

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. In

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie.  

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okol

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. Podľa opýtaných je vstup úplne nevyhovujúci a podľa nich by 

bolo najlepšie presťahovanie do inej budovy. So samotným vstupom nie sú spokojní ani prí

PZ. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o 

svojich právach. 

 

 

 

 

 

 

  OO PZ Nitrianske Rudno 

  Hlavná 570, 972 26 Nitrianske Rudno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana 

lu je vo výške max. 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do budovy nie je vodorovná ploc

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. In

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

titúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. Podľa opýtaných je vstup úplne nevyhovujúci a podľa nich by 

bolo najlepšie presťahovanie do inej budovy. So samotným vstupom nie sú spokojní ani prí

PZ. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o 
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Hlavná 570, 972 26 Nitrianske Rudno 

trianske Rudno. Inštitúcia je OO PZ v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Dvere sú otvárané smerom von a minimálnej šírky 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana 

lu je vo výške max. 1400mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

prístup do inštitúcie je zabezpečený iba schodiskom. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Pred vstupom do budovy nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

oidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

titúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. Podľa opýtaných je vstup úplne nevyhovujúci a podľa nich by 

bolo najlepšie presťahovanie do inej budovy. So samotným vstupom nie sú spokojní ani príslušníci 

PZ. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní o 
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OO PZ Prievidza 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je PZ v Prievidzi.    

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova - Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným schodiskovým stupňom. Povrch 

schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa má poz

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

posuvné so šírkou otvorenia väčšou 

Vnútorné schodisko je vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiska 

neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

nie sú otvárané ručne. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie je široká 

najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické po

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

Budova - Odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov  Prievidza:

 Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez

vyrovnávacích stupňov. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 

20mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako

je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorné schod

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska je upravený proti šmyku. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený schodiskovou 

  OO PZ v  Prievidzi 

  M. Mišíka 11, 971 01 Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným schodiskovým stupňom. Povrch 

schodiska a rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))  

posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. 

Vnútorné schodisko je vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiska 

neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupnými dverami výťahu 

je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie je široká 

najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické po

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

Odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov  Prievidza: 

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez

vyrovnávacích stupňov. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 

20mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska je upravený proti šmyku. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený schodiskovou 

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným schodiskovým stupňom. Povrch 

dĺžny sklon najviac 1:12 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

 Dvere sú automatické 

ako 900mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. 

Vnútorné schodisko je vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná hrana schodiska 

neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

Pred vstupnými dverami výťahu 

je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že rampa nie je široká 

najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú automatické posuvné. 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.  

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 

20mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

 900mm. Kľučka dverí 

je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

isko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Povrch 

schodiska je upravený proti šmyku. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený schodiskovou 



 

 

plošinou. Vnútorné schodisko je po oboc

hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (vyhláška ale nenariaďuje zriadenie 

WC) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC bolo vybavené sklopnými držadlami.  Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. 

Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca. 

Budova - Obvodné oddelenie PZ Prievidza:

 Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikác

vyrovnávacích stupňov s použitím krátkej rampy (chodníka s miernym sklonom) Rampa má 

pozdĺžny sklon najviac 1:12 (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

12,5% alebo 7°)) Rampa je široká najmenej 1300mm. Povrch chodníka a rampy je upravený proti 

šmyku. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmene

dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Nástupná hrana 

schodiska neprečnieva cez pods

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa 

minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec 

schodiskového ramena najmenej 150mm.Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

300mm. (možno ju ale považovať aj za chodník s miernym sklonom) Prístup na vyššie podlažia 

možný iba schodiskom.Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy oddelenia dokladov kde chodia 

najčastejšie spokojní a so vstupom nemajú problém. Niekoľko opýtaných odpovedalo, že radšej 

vnútornú schodiskovú plošinu nepoužívajú lebo to neovládajú.  Radšej si kočík 

prípadne im niekto pomôže. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

plošinou. Vnútorné schodisko je po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná 

hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

soby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (vyhláška ale nenariaďuje zriadenie 

WC) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

bavené sklopnými držadlami.  Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. 

Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca.  

Obvodné oddelenie PZ Prievidza: 

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikác

vyrovnávacích stupňov s použitím krátkej rampy (chodníka s miernym sklonom) Rampa má 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Povrch chodníka a rampy je upravený proti 

šmyku. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom 

dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Nástupná hrana 

schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa 

y pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

adlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec 

schodiskového ramena najmenej 150mm.Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

300mm. (možno ju ale považovať aj za chodník s miernym sklonom) Prístup na vyššie podlažia 

schodiskom.Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

rov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

osti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy oddelenia dokladov kde chodia 

najčastejšie spokojní a so vstupom nemajú problém. Niekoľko opýtaných odpovedalo, že radšej 

vnútornú schodiskovú plošinu nepoužívajú lebo to neovládajú.  Radšej si kočík 

prípadne im niekto pomôže. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.
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h stranách vybavené držadlom vo výške 900mm. Nástupná 

hrana schodiska neprečnieva cez podstupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

soby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (vyhláška ale nenariaďuje zriadenie 

WC) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

bavené sklopnými držadlami.  Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. 

Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov s použitím krátkej rampy (chodníka s miernym sklonom) Rampa má 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Povrch chodníka a rampy je upravený proti 

šmyku. Výškový rozdiel pri prechode a vodorovnej komunikácii je znížený na 20mm. Pred 

j 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom 

dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. Nástupná hrana 

tupnicu. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa 

y pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

adlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec 

schodiskového ramena najmenej 150mm.Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

300mm. (možno ju ale považovať aj za chodník s miernym sklonom) Prístup na vyššie podlažia 

schodiskom.Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

rov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

osti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy oddelenia dokladov kde chodia 

najčastejšie spokojní a so vstupom nemajú problém. Niekoľko opýtaných odpovedalo, že radšej 

vnútornú schodiskovú plošinu nepoužívajú lebo to neovládajú.  Radšej si kočík vynesú sami, 

prípadne im niekto pomôže. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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 Okresné riaditeľstvo v Prievidzi

poukázané na zistené nedostatky

 V kancelárii Zástupcu riaditeľa

zúčastnil za policajný zbor pplk. 

policajného zboru v okrese Prievidza

verejnosti za účelom prerokovania

obvodných oddeleniach v okrese 

stránke inštitúcie, uviedla čo je

Budova na Košovskej ulici odbor

budove sa bariéry nevyskytujú.

vykazuje len mierne nedostatky.

bariéry vyskytujú. Vo všetkých budovách

pplk. Korenačka vyjadril, že v prípade

vypočúvanie je možné realizovať

Zástupca verejnosti vyjadril nespokojnosť

zabezpečený vstup pre občanov 

pre neho ťažký. Pplk. Korenačka

Handlová a Nitrianske Rudno je 

je obec Nitrianske Pravno, ktoré 

Novákoch je Priemstav, Stavebná

nedostatkov vyplývajúcich z prieskumu

budúcna by bola vhodná rekonštrukcia

ktoré by spĺňali požiadavky vyhlášky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prievidzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

riaditeľa OR PZ bolo zorganizované stretnutie.

 Mgr. Mário Korenačka ktorý zastupoval všetky

Prievidza, pracovníci projektu Spoločnosť bez

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

 Prievidza. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce

odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov je

nevyskytujú. Budova OO PZ v Nitrianskom Pravne 

nedostatky.  Ďalej Ing,. Bujnová uviedla, že v ostatných

budovách je zriadený informátor, stála 24 hodin

prípade ak by bola vypočúvaná osoba zo zdravotným

realizovať aj v iných priestoroch, prípadne doma u

nespokojnosť s budovou v obci Nitrianske Rudno,

 so zdravotným postihnutím. Uviedol, že pohyb

Korenačka ďalej uviedol, že majiteľom budovy OO

 Ministerstvo vnútra SR, majiteľom budovy 

 financovalo predošlú rekonštrukciu budovy 

Stavebná a.s. Na to sa pplk. Korenačka vyjadril,

prieskumu a uznal objektivitu našich zistení.

rekonštrukcia jednotlivých OO PZ alebo presťahovanie

vyhlášky 532/2002 Z.z.   

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

stretnutie. Na stretnutí sa 

všetky obvodne oddelenia 

bez bariér a zástupca 

realizovaný na všetkých 

Bujnová vyjadrila k stavebnej 

vyhovujúce a nevyhovujúce. 

je plne vyhovujúca a v 

 je zrekonštruovaná a 

ostatných budovách PZ sa 

hodinová služba. Na to sa 

zdravotným postihnutím, 

u vypočúvanej osoby. 

Rudno, do ktorej nie je 

pohyb po schodisku je aj 

OO PZ, OR PZ, OO PZ 

 v Nitrianskom Pravne 

 a majiteľom budovy v 

vyjadril, že si je vedomí 

zistení. Vyjadril sa, že do 

presťahovanie do priestorov, 



 

 

Obecný úrad Horná Ves 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Horná Ves.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a ramp

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  otvárané sme

rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. 

rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyho

umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriad

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu inform

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Akurát mamička s kočíkom 

odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako a

nedostatkov. Pani matrikárka uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na 

vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. V obci sa nachádzajú, ale prevažne 

  Obecný úrad Horná Ves 

  Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia 

rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (Maximálny pozdĺžny sklon 

rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy je väčšia ako 1300mm, minimálna 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyho

umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Akurát mamička s kočíkom 

odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať do vnútra. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Pani matrikárka uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na 

vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. V obci sa nachádzajú, ale prevažne 
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Horná Ves 191, 972 48 Horná Ves 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

ou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

rom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia 

(Maximálny pozdĺžny sklon 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Šírka rampy je väčšia ako 1300mm, minimálna 

Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

ené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

ovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Akurát mamička s kočíkom 

vnútra. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

j k plánovaniu odstránenia zistených 

Pani matrikárka uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na 

vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. V obci sa nachádzajú, ale prevažne 
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starší občania. Zamestnanci obecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu.  

ecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenili 



 

 

Obecný úrad Horné Vestenice

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Horné Vestenice.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z ú

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do 

stavby je vodorovná plocha najmenej 15

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútorná rampa, má dĺžku menej ako 

9m. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Šírka vnúto

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované n

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú a v prípade vozíčkara sa používa 

schodisková plošina. Akurát mamička s kočíkom odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať 

do vnútra, pretože sa bojí používať plošinu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýh

buď formou letákov alebo iným spôsobom. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomený. 

Ďalej uviedol, že nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 

rokov neplánujú žiadne úpravy.  

Obecný úrad Horné Vestenice 

  Obecný úrad Horné Vestenice 

  Horné Vestenice 257, 972 22 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z úrovne komunikácie v miernom sklone. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do 

stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútorná rampa, má dĺžku menej ako 

9m. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko má 

dný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

och stranách držadlom vo výške 900mm. Šírka vnútornej rampy je menšia ako 1300mm

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú a v prípade vozíčkara sa používa 

á plošina. Akurát mamička s kočíkom odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať 

do vnútra, pretože sa bojí používať plošinu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýh

buď formou letákov alebo iným spôsobom.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

a k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomený. 

nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 

 

43 

je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

rovne komunikácie v miernom sklone. 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú 

podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do 

00 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútorná rampa, má dĺžku menej ako 

9m. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko má 

dný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

rnej rampy je menšia ako 1300mm. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ázory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 43% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú a v prípade vozíčkara sa používa 

á plošina. Akurát mamička s kočíkom odpovedala, že má problém sa s kočíkom dostať 

do vnútra, pretože sa bojí používať plošinu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

a k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomený. 

nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 
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Obecný úrad Jalovec 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Jalovec.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Vedľajší vstup je zabezpečený na 

úrovni komunikácie, chodníkom v spáde. Kľučka dve

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovuj

nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budov

vybavený schodiskom, preto nemajú problém 

schopnosťou pohybu a taktiež rodičia s

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom n

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Jalovec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

na zistené nedostatky a následne boli odporú

obecného úradu Jalovec bolo zorganizované stretnutie starostu, pr

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

realizovaný v objekte Obecný úrad Jalovec. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. 

sa pán Starosta vyjadril, že držadlá na schodisku sú nízko pravdepodobne preto lebo obecný úrad 

sídli v priestoroch bývalej materskej 

obecný úrad sídli v priestoroch býval materskej školy, vstup do budovy považuje za čiastočne 

  Obecný úrad Jalovec 

  Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Jalovec. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Vedľajší vstup je zabezpečený na 

úrovni komunikácie, chodníkom v spáde. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko 

nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

ravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

zidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

ka bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budov

vybavený schodiskom, preto nemajú problém dostať sa do budovy ani osoby so zníženou 

taktiež rodičia s kočíkmi. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

ecného úradu Jalovec bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť 

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Obecný úrad Jalovec. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. 

sa pán Starosta vyjadril, že držadlá na schodisku sú nízko pravdepodobne preto lebo obecný úrad 

terskej škôlky. Ďalej Ing. Bujnová uviedla,, že aj napriek tomu, že 

obecný úrad sídli v priestoroch býval materskej školy, vstup do budovy považuje za čiastočne 

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Vedľajší vstup je zabezpečený na 

rí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

úce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko 

nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

ravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

ka bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je 

dostať sa do budovy ani osoby so zníženou 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z 

a čo majú občania s istým 

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

né návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu 

covníkov projektu Spoločnosť 

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Obecný úrad Jalovec. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej 

stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to 

sa pán Starosta vyjadril, že držadlá na schodisku sú nízko pravdepodobne preto lebo obecný úrad 

, že aj napriek tomu, že 

obecný úrad sídli v priestoroch býval materskej školy, vstup do budovy považuje za čiastočne 



 

 

vyhovujúci. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie 

obecného úradu kde by zahrnuli aj úpravu hlavného vstupu. Rekonštrukciu by chceli realizovať z 

mimorozpočtových zdrojov nakoľko momentálne pr

prioritná. Plánujú doplnenie kovovej nájazdovej rampy a doplnenie zábradlia. Zá

sa vyjadril, že je so vstupom do obecného úradu spokojný aj teraz a ak by aj rekonštrukcia 

neprebehla nevidel by to zle. Starosta sa ďalej vyjadril, že v obci žijú už prevažne starší ľudia, ktorí 

sa zatiaľ vždy dostali do obecného úradu b

prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Inform

že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu 

majú záujem o zlepšenie hlavného vstupu do budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhovujúci. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie 

úradu kde by zahrnuli aj úpravu hlavného vstupu. Rekonštrukciu by chceli realizovať z 

mimorozpočtových zdrojov nakoľko momentálne prebieha rekonštrukcia komunikácie, ktorá bola 

prioritná. Plánujú doplnenie kovovej nájazdovej rampy a doplnenie zábradlia. Zá

sa vyjadril, že je so vstupom do obecného úradu spokojný aj teraz a ak by aj rekonštrukcia 

neprebehla nevidel by to zle. Starosta sa ďalej vyjadril, že v obci žijú už prevažne starší ľudia, ktorí 

sa zatiaľ vždy dostali do obecného úradu bez problémov. Starosta obecného úradu vníma vykonaný 

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Inform

že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu 

zlepšenie hlavného vstupu do budovy.   
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vyhovujúci. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie 

úradu kde by zahrnuli aj úpravu hlavného vstupu. Rekonštrukciu by chceli realizovať z 

bieha rekonštrukcia komunikácie, ktorá bola 

prioritná. Plánujú doplnenie kovovej nájazdovej rampy a doplnenie zábradlia. Zástupca verejnosti 

sa vyjadril, že je so vstupom do obecného úradu spokojný aj teraz a ak by aj rekonštrukcia 

neprebehla nevidel by to zle. Starosta sa ďalej vyjadril, že v obci žijú už prevažne starší ľudia, ktorí 

mov. Starosta obecného úradu vníma vykonaný 

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, 

že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu 
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Kamenec pod Vtáčnikom 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

úradom v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  

Povrch vstupnej podesty je uprave

vstup má dĺžku menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Šírka rampy je 

menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená držadlom vo výške 300mm.

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzen

schopnosťou pohybu a orientácie

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% z

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Akurát starší občania 

uviedli, že by boli radi keby nápis s otváracími hodinami bol väčší. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené ho

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol

platnou vyhláškou neboli. V minulosti mali vypracované projekty na prispôsobenie inštitúcie a to 

rekonštrukciu hlavného vstupu. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy 

obecného úradu v zmysle platnej stavebnej vyhlášky. 

 

  Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom

  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec 

  pod Vtáčnikom 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia

úradom v obci Kamenec pod Vtáčnikom. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený pomocou schodiska a rampy. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  

Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný 

vstup má dĺžku menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Šírka rampy je 

menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 

1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená držadlom vo výške 300mm.

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzen

schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Akurát starší občania 

li radi keby nápis s otváracími hodinami bol väčší. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s 

platnou vyhláškou neboli. V minulosti mali vypracované projekty na prispôsobenie inštitúcie a to 

rekonštrukciu hlavného vstupu. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy 

zmysle platnej stavebnej vyhlášky.   

Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom 

Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec  

k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

pomocou schodiska a rampy. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  

ný proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný 

vstup má dĺžku menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Šírka rampy je 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 

1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená držadlom vo výške 300mm. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Akurát starší občania 

li radi keby nápis s otváracími hodinami bol väčší. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

dnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s 

platnou vyhláškou neboli. V minulosti mali vypracované projekty na prispôsobenie inštitúcie a to 

rekonštrukciu hlavného vstupu. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy 



 

 

Obecný úrad Kanianka 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Kanianka. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúci

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100

odpovedalo na otázku, čo by chceli ab

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Taktiež sa vyjadrili, 

že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj 

informátora na prevádzkach obecného úradu alebo na iných inštitúciách, ktor

informácie.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnos

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán starosta nevyjadril. 

 
 
 
 
 

  Obecný úrad Kanianka 

  Ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

tácie. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

stné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúci

ú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Taktiež sa vyjadrili, 

že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z 

iska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj 

informátora na prevádzkach obecného úradu alebo na iných inštitúciách, ktor

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán starosta nevyjadril.  
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Ulica SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

tácie. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

stné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

ry verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

y sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Taktiež sa vyjadrili, 

že v zimných mesiacoch a zlého počasia sa na schodoch šmýka. S parkovaním problém nemajú. Z 

iska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by prijali aj 

informátora na prevádzkach obecného úradu alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 
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Dom kultúry Kanianka 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Kanianka. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie 

má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm 

až 2000mm nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Vnútorná rampa, nemá sklon maximálne 1:8. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

300mm. Rampa nie  je široká najmenej 1300mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s n

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s prístupom do hlavnej sály domu kultúry. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občan

zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo v budove 

domu kultúry, nakoľko sa niektorí pravidelne zúčastňujú na akciách v kultúrnom dome. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hod

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa pán 

 
 
 
 
 
 

  Dom kultúry Kanianka 

  Ulica SNP 584/3, 972 17 Kanianka

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je domom kultúry v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. V budove sa nachádza rampa. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené 

to pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie 

má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm 

nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Vnútorná rampa, nemá sklon maximálne 1:8. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

300mm. Rampa nie  je široká najmenej 1300mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.  Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s prístupom do hlavnej sály domu kultúry. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občan

zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo v budove 

domu kultúry, nakoľko sa niektorí pravidelne zúčastňujú na akciách v kultúrnom dome. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

K zisteným skutočnostiam sa pán riaditeľ domu kultúry nevyjadril.

Kanianka 

je domom kultúry v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

komunikácie. V budove sa nachádza rampa. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené 

to pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie 

má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm 

nad podlahou. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Vnútorná rampa, nemá sklon maximálne 1:8. Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

áhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

s prístupom do hlavnej sály domu kultúry. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo v budove 

domu kultúry, nakoľko sa niektorí pravidelne zúčastňujú na akciách v kultúrnom dome.  

notiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

riaditeľ domu kultúry nevyjadril. 



 

 

 

Obecný úrad Kľačno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Kľačno.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené n

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Pre

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu.  Záchodová kabína WC s

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že  

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory ver

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zm

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a

postihnuté osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom 

s kočíkmi a seniorom.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov.  Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornený na nedostatky v

s platnou vyhláškou a neboli vypraco

neplánujeme žiadne investície v tomto smere.

 
 
 

  Obecný úrad Kľačno 

  Kľačno 326, 972 15 Kľačno 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu.  Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že  

nformačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a

osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornený na nedostatky v

platnou vyhláškou a neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne 

tomto smere. 
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je obecným úradom v obci 

asledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

d vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC je vybavené sklopnými držadlami. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že  

nformačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

enilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a zmyslovo 

osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornený na nedostatky v súlade 

vané žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne 
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Obecný úrad Kocurany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Kocurany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí j

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice.

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Schodisk

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je up

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP kde sa nachádza sála kultúrneho domu je 

zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 14% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 86% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Nespokojná 

bola predovšetkým mamička s kočíkom a

neboli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Obecn

parkovacie miesta sa tu síce nachádzajú, avšak väčšinou vždy sú obsadené. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

          Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

na zistené nedostatky a následne boli odporú

obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov pro

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsle

realizovaný v objekte Obecný úrad Kocurany. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila 

k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.5

nevyhovujúce. Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do rekonštrukcie obecného úradu 

zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Uviedol, že posledná rekonštrukcia 

  Obecný úrad Kocurany 

  Kocurany 105, 972 02 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kocurany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí j

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP kde sa nachádza sála kultúrneho domu je 

zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

nené nápisy.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

vorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 14% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 86% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

pnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Nespokojná 

kočíkom a starší ľudia, ktorým schody robili problémy. Opýtaní 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Obecn

parkovacie miesta sa tu síce nachádzajú, avšak väčšinou vždy sú obsadené. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

d Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov pro

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Obecný úrad Kocurany. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a 

nevyhovujúce. Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do rekonštrukcie obecného úradu 

zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Uviedol, že posledná rekonštrukcia 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

o nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

ravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP kde sa nachádza sála kultúrneho domu je 

zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

nené nápisy.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

vorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 14% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

pnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Nespokojná 

starší ľudia, ktorým schody robili problémy. Opýtaní 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Obecného úradu. Uviedli, že 

parkovacie miesta sa tu síce nachádzajú, avšak väčšinou vždy sú obsadené. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

d Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

né návrhy na ich odstránenie. V kancelárii starostu 

obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť 

kov prieskumu, ktorý bol 

Obecný úrad Kocurany. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila 

32/2002 Z. z. vyhovujúce a 

nevyhovujúce. Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do rekonštrukcie obecného úradu 

zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Uviedol, že posledná rekonštrukcia 



 

 

úradu bola vykonaná v roku 1994. Ti

starším občanom na 2.NP podlažie a aj v prípade volieb boli nútení volebnú urnu umiestniť na prvé 

podlažie, pretože starší občania majú veľký problém pri vystupovaní po schodisku. Tiež nás 

informoval, že mali prípad, že boli nútení 93 ročnú babičku vyniesť po schodisku do sály 

kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť do výziev a žiadať o dotácie z 

eurofondov na modernizáciu budovy. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadr

slovami pána starostu, že by aj občania uvítali vybudovanie plošiny a modernizáciu hlavného 

vstupu hlavne doplnenie zábradlia nakoľko aj ona hlavne v zimných mesiacoch mala problém a 

potrebovala by sa pridržať. Na to sa starosta pris

rekonštrukcia spraví. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností 

alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie 

bezbariérového vstupu do budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ku 1994. Tiež sa vyjadril, že si je vedomí, že je problém dostať sa hlavne 

starším občanom na 2.NP podlažie a aj v prípade volieb boli nútení volebnú urnu umiestniť na prvé 

podlažie, pretože starší občania majú veľký problém pri vystupovaní po schodisku. Tiež nás 

pad, že boli nútení 93 ročnú babičku vyniesť po schodisku do sály 

kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť do výziev a žiadať o dotácie z 

ciu budovy. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadr

slovami pána starostu, že by aj občania uvítali vybudovanie plošiny a modernizáciu hlavného 

bradlia nakoľko aj ona hlavne v zimných mesiacoch mala problém a 

potrebovala by sa pridržať. Na to sa starosta prisľúbil, že pokiaľ budú na to financie určite sa 

rekonštrukcia spraví. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností 

iť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie 

bezbariérového vstupu do budovy.   
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ež sa vyjadril, že si je vedomí, že je problém dostať sa hlavne 

starším občanom na 2.NP podlažie a aj v prípade volieb boli nútení volebnú urnu umiestniť na prvé 

podlažie, pretože starší občania majú veľký problém pri vystupovaní po schodisku. Tiež nás 

pad, že boli nútení 93 ročnú babičku vyniesť po schodisku do sály 

kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť do výziev a žiadať o dotácie z 

ciu budovy. Na to sa zástupkyňa verejnosti vyjadrila, že je spokojná so 

slovami pána starostu, že by aj občania uvítali vybudovanie plošiny a modernizáciu hlavného 

bradlia nakoľko aj ona hlavne v zimných mesiacoch mala problém a 

ľúbil, že pokiaľ budú na to financie určite sa 

rekonštrukcia spraví. Starosta obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil 

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností 

iť sa do projektov na modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie 
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Obecný úrad Kostolná Ves

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Kostolná Ves. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený s

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Inšti

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými o

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 80% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú hlavne nespokojný s prístupom na obecný 

úrad. Chýbali im zábradlia na schodisku a tiež, niektorý opýtaní uviedli, že podľa nich je schodisko 

strmé a ťažko sa im ide hlavne dole. S

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

          Obecný úrad Kostolná Ves

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostky obecného

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej

z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca

obecného úradu, pretože obecný

vnútorného schodiska. Uviedol však,

starostka, že si je vedomá nedostatkov,

Obecný úrad Kostolná Ves 

  Obecný úrad Kostolná Ves 

  Kostolná Ves 6, 972 26 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kostolná Ves Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

00mm nad podlahou. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj 

ie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Inšti

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 20% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 80% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

inštitúcie najčastejšie, že sú hlavne nespokojný s prístupom na obecný 

úrad. Chýbali im zábradlia na schodisku a tiež, niektorý opýtaní uviedli, že podľa nich je schodisko 

strmé a ťažko sa im ide hlavne dole. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z h

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Ves prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

obecného úradu Kostolná Ves bolo zorganizované

Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

realizovaný v objekte Obecný úrad Kostolná Ves.

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky

Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je ale spokoj

obecný úrad má miesto prvého kontaktu na 1. poschodí

však, že priestory sú úzke pre vozíčkara. Na 

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

chodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

00mm nad podlahou. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

vo výške 900mm. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj 

ie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. - V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

koloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 20% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 80% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

inštitúcie najčastejšie, že sú hlavne nespokojný s prístupom na obecný 

úrad. Chýbali im zábradlia na schodisku a tiež, niektorý opýtaní uviedli, že podľa nich je schodisko 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostky, 

 účelom prerokovania 

Ves. V diskusií sa Ing. 

vyhlášky č.532/2002 Z. 

spokojný s prístupom do 

poschodí bez použitia 

 to sa vyjadrila aj pani 

alebo starších občanov 



 

 

sú ochotní zamestnanci chodiť na

do novej budovy kde bude vybudovaná

prízemí. Starostka ďalej uviedla,

prípadne slabozrakú alebo sluchovo

prieskum veľmi pozitívne a ocenila

prístup na 2.NP je pre občanov

považovaný pre vozíčkara za 

priestorov, ktoré už budú vyhovujúce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti

vybudovaná aj rampa. V prípade volieb sa s občanmi

uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú

sluchovo postihnutú osobu. Starostka obecného úradu

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový

 prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú 

vyhovujúce.  
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budúcnosti sa už budú sťahovať 

občanmi stretávajú na 

postihnutú osobu na vozíku 

úradu vníma vykonaný 

prieskumu. Uznala, že 

schodiskový stupeň je 

 sťahovať do nových 
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Obecný úrad Koš 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Nájazdové pásy sú príliš strmé.  

na 2. NP kde sa nachádza obecný úrad je zabezpečený iba schodiskom, ktoré nie je vybavené 

zábradlím po oboch stranách, taktiež nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  V in

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedz

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

budovy sa síce dá dostať s kočíkom ale vozíčkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v 

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

informácie.  

 Obecný úrad Koš prejavil

zistené nedostatky a následne boli
obecného úradu Koš bolo zorganizované

zástupcu verejnosti za účelom prerokovania

úrad Koš. V diskusií sa Ing. Andrea

  Obecný úrad Koš 

  Víťazstva 41, 972 41 Koš 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Koš. 

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

ka prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

ľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Nájazdové pásy sú príliš strmé.  

na 2. NP kde sa nachádza obecný úrad je zabezpečený iba schodiskom, ktoré nie je vybavené 

zábradlím po oboch stranách, taktiež nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

tať s kočíkom ale vozíčkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v 

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde

boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.
zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie,

je obecným úradom v obci Koš.  

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

ka prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

ľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Nájazdové pásy sú príliš strmé.  Prístup 

na 2. NP kde sa nachádza obecný úrad je zabezpečený iba schodiskom, ktoré nie je vybavené 

zábradlím po oboch stranách, taktiež nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

štitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

enou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

tať s kočíkom ale vozíčkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v 

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

kde bolo poukázané na 

odstránenie. V kancelárii starostu 

 Spoločnosť bez bariér a 

realizovaný v objekte Obecný 

inštitúcie, uviedla čo je 



 

 

podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. 
že sa stretla v zimných mesiacoch s

zimných mesiacoch sa tam snažia umiestniť

že je nespokojný so vstupom na druhé

je úzke a osadenie schodiskovej plošiny

ako dočasné riešenie mohli umiestniť

obecného úradu. Starosta obecného 

na základe vykonaného prieskumu.

zapojiť sa do projektov na modernizáciu

budovy.  Tiež nás informoval, že

doprovodom. Uznal, že prístup na 2.NP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vyhovujúce a nevyhovujúce. Na to sa zástupkyňa

s problémami na schodisku kde sa šmýka. Na to 

umiestniť koberec aby zabránili šmýkaniu.  Ďalší

druhé podlažie. Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila,

plošiny by pravdepodobne nebolo možné. Upozornila

umiestniť na prízemí zvonček, ktorý by slúžil na 

 úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne

prieskumu. Informoval nás, že v prípade finančných možností

modernizáciu vstupu majú záujem o vybudovanie bezbariérového

že v obci majú občanov so sluchovým postihnutím,

2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený.  
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zástupkyňa verejnosti vyjadrila, 

 sa starosta vyjadril, že v 

Ďalší zúčastnený sa vyjadril, 

vyjadrila, že schodisko na 2. NP 

Upozornila starostu, že by aspoň 

 privolanie pracovníčky 

pozitívne a ocenil pripomienky 

možností alebo možností 

bezbariérového vstupu do 

postihnutím, ktorí chodia s 
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Obecný úrad Lazany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Lazany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie, prístup na 2.NP je zabezpečený schodiskom a 

výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientáci. Schodisko j

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia.

1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená 

ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy veľmi spokojní. 

Vonkajší vstup do budovy Obecného úradu je zabezpečený z

do budovy je zabezpečený schodiskom a

znevýhodnením a zohľadňuje všetky ich potreby. Opýtaní privítali, že Obec Lazany vychádza 

v ústrety nielen imobilným občanom, ale aj starším občanom a

nemalé problémy dostať sa na horné poschodie budovy Obecného úr

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu požiadavku/podnet/sťažnosť 

od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. V

  Obecný úrad Lazany 

  Hlavná 59/56, 972 11 Lazany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie, prístup na 2.NP je zabezpečený schodiskom a 

výťahom. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientáci. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 

dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená 

ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

hovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

tupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy veľmi spokojní. 

Vonkajší vstup do budovy Obecného úradu je zabezpečený z úrovne komunikácie. Vnútorný vstup 

do budovy je zabezpečený schodiskom a výťahom, čo umožňuje vstup občanom so

zohľadňuje všetky ich potreby. Opýtaní privítali, že Obec Lazany vychádza 

ústrety nielen imobilným občanom, ale aj starším občanom a rodičom s

nemalé problémy dostať sa na horné poschodie budovy Obecného úr

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

ZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu požiadavku/podnet/sťažnosť 

od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. V našej

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie, prístup na 2.NP je zabezpečený schodiskom a 

najmenej 1500 x 1500 mm. Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia 

má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

e vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 

dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená 

ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

hovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

tupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom do budovy veľmi spokojní. 

úrovne komunikácie. Vnútorný vstup 

výťahom, čo umožňuje vstup občanom so zdravotným 

zohľadňuje všetky ich potreby. Opýtaní privítali, že Obec Lazany vychádza 

rodičom s kočíkmi, ktorí majú 

nemalé problémy dostať sa na horné poschodie budovy Obecného úradu. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

ZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu požiadavku/podnet/sťažnosť 

našej obci v súčasnosti 



 

 

takáto osoba nebýva a ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto požiadavky, podnety, príp. 

sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou 

V prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k

budeme sa nimi zaoberať a určíme priority vo verejnom záujme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto požiadavky, podnety, príp. 

sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou finančných možností obce. 

prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k tejto problematike zaujmeme stanovisko, 

určíme priority vo verejnom záujme.  
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ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto požiadavky, podnety, príp. 

finančných možností obce. 

tejto problematike zaujmeme stanovisko, 
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Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

úradom v obci Lehota pod Vtáčnikom. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú pod

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Za nevyhovujúce

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Ve

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najča

žiadne nedostatky z ich pohľadu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov 

alebo iným spôsobom.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánova

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v 

platnpu vyhláškou neboli. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného 

úradu, bude to však závisieť na finančný

 
 
 
 
 

Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom 

  Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

  Námestie SNP 34/3, Lehota pod Vtáčnikom 

  972 42 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia

úradom v obci Lehota pod Vtáčnikom.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

o vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Neuviedli 

žiadne nedostatky z ich pohľadu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s 

platnpu vyhláškou neboli. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného 

úradu, bude to však závisieť na finančných možnostiach obce.  

Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom 

Lehota pod Vtáčnikom  

k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je obecným 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

o vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

rejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

stejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Neuviedli 

žiadne nedostatky z ich pohľadu. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

niu odstránenia zistených 

minulosti upozornený na nedostatky v súlade s 

platnpu vyhláškou neboli. V horizonte najbližších 5 rokov plánujú realizovať úpravy obecného 



 

 

Obecný úrad Liešťany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Liešťany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je z

podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 90

vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je 1644mm, minimálna šírka 

rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Zvonček je umiestnený vo výške max. 1400mm od podlahy. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky pova

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené n

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom 

Obecného úradu je vybavený rampou, čo umožňuje vstup pre osoby so zníženou schopnosťou 

pohybu. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú obč

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že v obci neevidujú

občanov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V prípade občanov s ŤZP slúži na privolanie 

zamestnankyne obecného úradu zvonček. Nedostatky zistené počas monitoringu sa budú snažiť 

odstrániť.  

  Obecný úrad Liešťany 

  Liešťany 1, 972 27 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany Inštitúcia je obecným

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 90

vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je 1644mm, minimálna šírka 

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm.  Vnútorné

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Zvonček je umiestnený vo výške max. 1400mm od podlahy. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

h stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. V inštitúcii nie je zriadené 

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené n

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Bočný vstup do budovy 

Obecného úradu je vybavený rampou, čo umožňuje vstup pre osoby so zníženou schopnosťou 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že v obci neevidujú

občanov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V prípade občanov s ŤZP slúži na privolanie 

stnankyne obecného úradu zvonček. Nedostatky zistené počas monitoringu sa budú snažiť 
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Povrch 

vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je 1644mm, minimálna šírka 

Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Zvonček je umiestnený vo výške max. 1400mm od podlahy. Za 

žujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa 

Pred vstupom do stavby nie je 

. V inštitúcii nie je zriadené 

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

spokojní. Bočný vstup do budovy 

Obecného úradu je vybavený rampou, čo umožňuje vstup pre osoby so zníženou schopnosťou 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

ania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že v obci neevidujú 

občanov so sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V prípade občanov s ŤZP slúži na privolanie 

stnankyne obecného úradu zvonček. Nedostatky zistené počas monitoringu sa budú snažiť 
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Obecný úrad Lipník 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po obo

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku.  V i

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

1200mm až 2000mm nad podlahou. Inštitúc

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okol

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľký problém pre 

občanov so zníženou schopnosťou pohybu predstavuje predovšetkým schodisko, keďže priestory 

Obecného úradu sa nachádzajú na poschodí budovy. Opýtaní by privítali predovšetkým 

vybudovanie výťahu v budove Obecného úradu. Niektorí opýtaní poznamenali, že starosta obce 

berie ohľad aj na ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a

aj na prízemie budovy a vybaviť požiadavky občanov. Z hľadiska  informovanosti by 

prijal lepšiu reklamu prípadne inú formu informovanosti.

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že  v obci nemajú zmyslovo postihnutých 

občanov a preto ani servis v podobe tlmočníka alebo materiálov v

Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádzajô v

potrebné úkony vonku. Realizáciu 

obecného úradu neviem predstaviť.

  Obecný úrad Lipník 

  Lipník 76, 935 21 

metná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lipník. Inštitúcia je obecným úradom v obci Lipník

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

lnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po obo

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

1200mm až 2000mm nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

itúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľký problém pre 

občanov so zníženou schopnosťou pohybu predstavuje predovšetkým schodisko, keďže priestory 

Obecného úradu sa nachádzajú na poschodí budovy. Opýtaní by privítali predovšetkým 

budove Obecného úradu. Niektorí opýtaní poznamenali, že starosta obce 

berie ohľad aj na ľudí so zníženou schopnosťou pohybu a pracovníčky úradu nemajú problém prísť 

vybaviť požiadavky občanov. Z hľadiska  informovanosti by 

prijal lepšiu reklamu prípadne inú formu informovanosti. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

renia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že  v obci nemajú zmyslovo postihnutých 

podobe tlmočníka alebo materiálov v brailovom písme 

Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádzajô v

potrebné úkony vonku. Realizáciu  technického riešenia ako výťah či rampa si v

obecného úradu neviem predstaviť. 

je obecným úradom v obci Lipník 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

lnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

nštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 2.NP je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

ia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

oidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

itúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľký problém pre 

občanov so zníženou schopnosťou pohybu predstavuje predovšetkým schodisko, keďže priestory 

Obecného úradu sa nachádzajú na poschodí budovy. Opýtaní by privítali predovšetkým 

budove Obecného úradu. Niektorí opýtaní poznamenali, že starosta obce 

pracovníčky úradu nemajú problém prísť 

vybaviť požiadavky občanov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

renia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že  v obci nemajú zmyslovo postihnutých 

brailovom písme nezabezpečujú. 

Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádzajô v ústrety a vybavia 

technického riešenia ako výťah či rampa si v priestoroch 



 

 

Obecný úrad Malá Čausa 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Malá Čausa. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považuje

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnúto

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku. In

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované ná

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 7% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 93% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli a

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Chýbalo im hlavne 

zábradlie. Opýtaní boli nespokojný aj so vstupom na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by 

informovanosť aj priamo na obecnom úrade. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inšti

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjdril, že v 

zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a

nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracova

projekty na zníženie bazbariérovosti, ani v

 
 
 

 

  Obecný úrad Malá Čausa 

  Malá Čausa 175, 972 71  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malá Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považuje

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vnútorné schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 7% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 93% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Chýbalo im hlavne 

zábradlie. Opýtaní boli nespokojný aj so vstupom na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

a  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by 

informovanosť aj priamo na obecnom úrade.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

a obecného úradu sa vyjdril, že v  rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili 

zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a následne sú vybavený v zasadačke OcÚ, ktorá sa 

nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracova

rovosti, ani v dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty vypracovať.
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Malá Čausa 175, 972 71  Prievidza 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

rné schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch 

štitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné 

zory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 7% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 93% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

by sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojní. Chýbalo im hlavne 

zábradlie. Opýtaní boli nespokojný aj so vstupom na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

a  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali by 

túcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili 

zasadačke OcÚ, ktorá sa 

nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracované 

dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty vypracovať. 
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Obecný úrad Malinová 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Malinová. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a  schodiskom. Kľučka dv

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty 

je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Vonkajšia 

rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon väčší ako maximálny sklon 1:8. Rampa nemá 

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.  Rampa nie je široká najmenej 1300mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 55

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne. Podľa nich 

je vstup pre osoby z ŤZP nevyhovujúci, ale v prípade ak sú obyvatelia obce chorí praco

obecného úradu prídu ochotne aj domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto infor

pracovníčky úradu prípadne formou rozhlasu. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so 

sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný 

doplnená rampa. Ďalšie projekty v blízkej budúcnosti neplánujú. 

 

  Obecný úrad Malinová 

  Malinová 115, 972 13 Malinová 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Malinová. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a  schodiskom. Kľučka dv

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty 

je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Vonkajšia 

lavný vstup má sklon väčší ako maximálny sklon 1:8. Rampa nemá 

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.  Rampa nie je široká najmenej 1300mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 45

z hľadiska bezbariérovosti a 55% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne. Podľa nich 

je vstup pre osoby z ŤZP nevyhovujúci, ale v prípade ak sú obyvatelia obce chorí praco

obecného úradu prídu ochotne aj domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali takéto informácie aj priamo na úrade od  

pracovníčky úradu prípadne formou rozhlasu.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

yjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so 

sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný 

doplnená rampa. Ďalšie projekty v blízkej budúcnosti neplánujú.  

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a  schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch rampy aj vstupnej podesty 

je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie 

900mm.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Vonkajšia 

lavný vstup má sklon väčší ako maximálny sklon 1:8. Rampa nemá 

po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.  Rampa nie je široká najmenej 1300mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

Verejnosť vníma inštitúciu za 45% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne. Podľa nich 

je vstup pre osoby z ŤZP nevyhovujúci, ale v prípade ak sú obyvatelia obce chorí pracovníci 

obecného úradu prídu ochotne aj domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

mácie aj priamo na úrade od  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

yjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so 

sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný vstup, kde bola 



 

 

Obecný úrad Nedožery Brezany

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nedožery-Brezany 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodisk

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm.  Horná hrana zvončekového panelu je vo výške najviac 1400mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejno

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 40

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom

sa nachádza obecný úrad  a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením 

aspoň jednej kancelárie na prízemie alebo keby aspoň časť o

Z hľadiska  informovanosti by väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina 

opýtaných má nedostatočné informác

 Po vykonaní osobnej návštevy

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu od

nedostatkov. Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do 

budovy nestretol aj napriek tomu, že sa obecný úrad nachádza na 2.NP. Uviedol, že v prípade volieb 

sa stretávajú občania na 1.NP kde je prístup

budove je informátor, ktorý osobám s ŤZP ochotne pomôže.

Obecný úrad Nedožery Brezany 

  Obecný úrad Nedožery - Brezany

  Družstevná 367,972 12 Nedožery-

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nedožery-Brezany. Inštitúcia 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom  a schodiskovou plošinou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách 

Horná hrana zvončekového panelu je vo výške najviac 1400mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

o stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

dzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

mou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 60

z hľadiska bezbariérovosti a 40% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom 

sa nachádza obecný úrad  a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením 

aspoň jednej kancelárie na prízemie alebo keby aspoň časť oddelenia bola umiestnená na prízemie. 

Z hľadiska  informovanosti by väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina 

opýtaných má nedostatočné informácie.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu od

Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do 

budovy nestretol aj napriek tomu, že sa obecný úrad nachádza na 2.NP. Uviedol, že v prípade volieb 

sa stretávajú občania na 1.NP kde je prístup zabezpečený schodiskovou plošinou. Uviedol tiež, že v 

budove je informátor, ktorý osobám s ŤZP ochotne pomôže.  
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-Brezany 

 je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

om  a schodiskovou plošinou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska aj 

vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko je vybavené po oboch stranách 

Horná hrana zvončekového panelu je vo výške najviac 1400mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

o stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

dzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

sť vníma inštitúciu za 60% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

 na druhé podlažie kde 

sa nachádza obecný úrad  a uvítali by keby to bolo do budúcnosti riešené napríklad umiestením 

ddelenia bola umiestnená na prízemie. 

Z hľadiska  informovanosti by väčšina prijala lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok pretože sú nedostatočne informovaní. Väčšina 

inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do 

budovy nestretol aj napriek tomu, že sa obecný úrad nachádza na 2.NP. Uviedol, že v prípade volieb 

zabezpečený schodiskovou plošinou. Uviedol tiež, že v 
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Obecný úrad Nevidzany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nevidzany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do budovy inštitúcie je zabezpečený z úrovne komun

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vnútorného schodiska sú podstupnice. Pred

x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inš

pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejn

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmen

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Priestory Obecného 

úradu sa nachádzajú na prvom podlaží. Vonkajší vstup do budovy je síce zabezpečený z

komunikácie, avšak nachádza sa tu vnútorné schodisko, ktoré je veľkou bariérou pre zdravotne 

znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Nevidzany

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárií referentky obecného

obecného úradu, pracovníkov projektu

prerokovania výsledkov prieskumu,

diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

  Obecný úrad Nevidzany 

  Nevidzany 106, 951 62 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nevidzany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do budovy inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad 

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vnútorného schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

iestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Priestory Obecného 

úradu sa nachádzajú na prvom podlaží. Vonkajší vstup do budovy je síce zabezpečený z

však nachádza sa tu vnútorné schodisko, ktoré je veľkou bariérou pre zdravotne 

znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

obecného úradu Nevidzany bolo zorganizované stretnutie

projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu 

prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný

Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

ikácie. Samotný obecný úrad 

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

iestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

titúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami 

osti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

ilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Priestory Obecného 

úradu sa nachádzajú na prvom podlaží. Vonkajší vstup do budovy je síce zabezpečený z úrovne 

však nachádza sa tu vnútorné schodisko, ktoré je veľkou bariérou pre zdravotne 

znevýhodnené osoby. Opýtaní by prijali vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

stretnutie pracovníkov 

 verejnosti za účelom 

Obecný úrad Nevidzany. V 

 uviedla čo je podľa 



 

 

vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce

nespokojný so vstupom na druhé

prvého kontaktu na prízemí, prístup

referentka, že si je vedomá nedostatkov,

sú ochotní zamestnanci chodiť na

úrad. V prípade volieb sa s občanmi

obci neevidujú zdravotne ťažko 

postihnutú osobu. Referentka obecného

pripomienky na základe vykonaného

vozíku nezabezpečený. A ak to 

tomu priaznivo naklonená. Avšak

je obec veľmi malá s malým počtom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti

druhé poschodie. Uviedol však, že v prípade ak by

prístup by bol z jeho pohľadu úplne vyhovujúci. 

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo

na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú 

občanmi stretávajú priamo u nich doma. Referentka

 postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú

obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi

vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP

 bude možné z finančných prostriedkov zrekonštru

Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali

počtom obyvateľov.  
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verejnosti sa vyjadril, že je 

by sa vytvorilo miesto 

 Na to vyjadrila aj pani 

alebo starších občanov 

 vopred telefonicky na 

Referentka ďalej uviedla, že v 

slabozrakú alebo sluchovo 

veľmi pozitívne a ocenila 

2.NP je pre občanov na 

zrekonštruovať, tak je k 

nedokázali pokryť nakoľko 
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Obecný úrad Nitrianske Pravno

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Pravno. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli z

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty a schodiska je 

upravený proti šmyku. Vnútorné schodisko je vy

900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie 

umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované n

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 55

odpovedalo na otázku, čo by chceli

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba niektorí opýtaní. Podľa 

niektorých je prístup na 2. NP nevyhovujúci. Hlavne mamičky s deťmi by prijali výťah. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že 

plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. 

nestretli.  

 

 

 

 

Obecný úrad Nitrianske Pravno 

  Obecný úrad Nitrianske Pravno 

  Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia 

inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty a schodiska je 

upravený proti šmyku. Vnútorné schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý 

ého ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

rientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 45

z hľadiska bezbariérovosti a 55% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba niektorí opýtaní. Podľa 

niektorých je prístup na 2. NP nevyhovujúci. Hlavne mamičky s deťmi by prijali výťah. Z hľadiska  

movanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

osti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že 

plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu 

Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno 

 je obecným úradom v 

istené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty a schodiska je 

bavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý 

ého ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm.  Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

rientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

emá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ázory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

Verejnosť vníma inštitúciu za 45% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba niektorí opýtaní. Podľa 

niektorých je prístup na 2. NP nevyhovujúci. Hlavne mamičky s deťmi by prijali výťah. Z hľadiska  

movanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

osti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že v budúcnosti 

Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu 



 

 

Obecný úrad Nitrianske Rudno

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Rudno.   

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového rame

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou sc

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska  informovanosti by takm

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného 

úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

výsledkov prieskumu, ktorý bol r

sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k

č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. 

vstupom do budovy a prijal by vybudovanie bezbariérového vstupu. Doplnenie schodiskového 

madla a úpravu vstupu. Na to vyjadrila aj pani Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade 

občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci c

Obecný úrad Nitrianske Rudno 

  Obecný úrad Nitrianske Rudno 

  Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

rom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového rame

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

ístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

by prijali vybudovanie rampy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

becný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného 

úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nitrianske Rudno.  V diskusií 

sa Ing. Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky 

č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a nevyhovujúce. Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so 

tupom do budovy a prijal by vybudovanie bezbariérového vstupu. Doplnenie schodiskového 

madla a úpravu vstupu. Na to vyjadrila aj pani Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade 

občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj 
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2, 972 26 Nitrianske Rudno 

 je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

rom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

hopnosťou pohybu.  Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

ístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

er každý prijal lepšiu reklamu o 

becný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

hy na ich odstránenie. V zasadacej 

miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo zorganizované stretnutie pracovníkov obecného 

úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

Obecný úrad Nitrianske Rudno.  V diskusií 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky 

Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so 

tupom do budovy a prijal by vybudovanie bezbariérového vstupu. Doplnenie schodiskového 

madla a úpravu vstupu. Na to vyjadrila aj pani Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade 

hodiť na požiadanie aj 
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domov. Aj v prípade overovania podpisov a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V 

prípade volieb sa s občanmi stretávajú aj v kultúrnom dome kde je prístup bezbariérový. Pani 

Besedová ďalej uviedla, že v obci evidujú zdravotn

alebo sluchovo postihnutú osobu nemajú. Uviedla ale, že si je vedomá, že aj starší občania už majú 

problém s čítaním malých písmen.  Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni mávajú problém pri 

čítaní dokumentov a prijali by väčšie písmo. 

veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu 

našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je b

blízkej budúcnosti ho budú meniť a rekonštruovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domov. Aj v prípade overovania podpisov a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V 

prípade volieb sa s občanmi stretávajú aj v kultúrnom dome kde je prístup bezbariérový. Pani 

Besedová ďalej uviedla, že v obci evidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku. Slabozrakú 

alebo sluchovo postihnutú osobu nemajú. Uviedla ale, že si je vedomá, že aj starší občania už majú 

problém s čítaním malých písmen.  Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni mávajú problém pri 

mentov a prijali by väčšie písmo. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu 

vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je b

blízkej budúcnosti ho budú meniť a rekonštruovať.   

domov. Aj v prípade overovania podpisov a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V 

prípade volieb sa s občanmi stretávajú aj v kultúrnom dome kde je prístup bezbariérový. Pani 

e ťažko postihnutú osobu na vozíku. Slabozrakú 

alebo sluchovo postihnutú osobu nemajú. Uviedla ale, že si je vedomá, že aj starší občania už majú 

problém s čítaním malých písmen.  Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni mávajú problém pri 

Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu 

vyjadrila svoje stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v 



 

 

Obecný úrad Nitrianske Sučany

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Sučany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený s

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný 

vstup má dĺžku menej ako 9m. 

532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

12,5% alebo 7°)) Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obm

pohybu a orientácie. Šírka rampy je menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

upravený proti šmyku. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Uviedli, že zamestnanci ochotne príd

aj k nim domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným 

spôsobom.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvore

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa st

prístupu neevidujú. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.

Obecný úrad Nitrianske Sučany 

  Obecný úrad Nitrianske Sučany 

  Nitrianske Sučany 232, 972 21 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

a viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný 

vstup má dĺžku menej ako 9m. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obm

pohybu a orientácie. Šírka rampy je menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm.  Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 36% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Uviedli, že zamestnanci ochotne príd

aj k nim domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska 

prístupu neevidujú. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.
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 je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

chodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

a viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Šírka rampy je menšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy. Väčšina 

opýtaných odpovedala, že im vnútorné schody neprekážajú. Uviedli, že zamestnanci ochotne prídu 

aj k nim domov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným 

né hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

arosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska 

prístupu neevidujú. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.  
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Obecný úrad Nitrica 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska  je upravený 

proti šmyku.  Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm, ale nie je označené tabuľovou ani vodorovnou dopravnou značkou. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň s

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere s

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zi

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Najmä starí občania 

sa vyjadrili, že na druhé nadzemné podlažie kde sídli obecný úrad majú problém sa dos

budova nie je vybavená výťahom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a schodiskovej 

plošiny prípadne presunutia pracoviska na nižšie podlažie. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo ma

znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letáčikov 

prípadne, že by ich na úrade informovala pracovníčka úradu. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace sp

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že p

na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne a v budúcnosti 

spracovať návrh nutných úprav a ak to bude možné aj realizovať potrebné úpravy. 

 

  Obecný úrad Nitrica 

  Nitrica 489, 972 22 Nitrica 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je obecným úradom v obci Nitrica.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

úcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska  je upravený 

proti šmyku.  Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

edzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm, ale nie je označené tabuľovou ani vodorovnou dopravnou značkou. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň s

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

y chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Najmä starí občania 

sa vyjadrili, že na druhé nadzemné podlažie kde sídli obecný úrad majú problém sa dos

budova nie je vybavená výťahom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a schodiskovej 

plošiny prípadne presunutia pracoviska na nižšie podlažie. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letáčikov 

prípadne, že by ich na úrade informovala pracovníčka úradu.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace sp

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu uviedol, že pokiaľ je vo funkcii starostu obce tak upozornený 

na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne a v budúcnosti 

spracovať návrh nutných úprav a ak to bude možné aj realizovať potrebné úpravy. 

je obecným úradom v obci Nitrica. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

úcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska  je upravený 

proti šmyku.  Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

edzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm, ale nie je označené tabuľovou ani vodorovnou dopravnou značkou. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

ú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

sťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

y chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Najmä starí občania 

sa vyjadrili, že na druhé nadzemné podlažie kde sídli obecný úrad majú problém sa dostať, keďže 

budova nie je vybavená výťahom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a schodiskovej 

plošiny prípadne presunutia pracoviska na nižšie podlažie. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

jú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letáčikov 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

je vo funkcii starostu obce tak upozornený 

na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne a v budúcnosti  by chceli dať 

spracovať návrh nutných úprav a ak to bude možné aj realizovať potrebné úpravy.  



 

 

Mestský úrad Nováky 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nováky. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným vstupom na úrovni komunikácie. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom 

dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na úrovni komunikácie) Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné schodisko je vybavené 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

rampy  je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon 

maximálne 1:12. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska 

3500mm.  Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Rampa 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstup

s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou mestského úradu. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravo

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam,

nedostatkov. Vedúca oddelenia sociálnych veci uviedla, 

platnou vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty. 

 

  Mestský úrad Nováky 

  Námestie SNP 12, 972 71 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je mestským úradom v meste 

j inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným vstupom na úrovni komunikácie. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom 

erom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na úrovni komunikácie) Kľučka dverí je umiestnená v 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné schodisko je vybavené 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

rampy  je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm.  Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Rampa nie je široká najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch 

stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou mestského úradu. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

sociálnych veci uviedla, že upozornený na nedostatky v súlade s 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty. 
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Námestie SNP 12, 972 71 Nováky 

je mestským úradom v meste 

j inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a jedným vstupom na úrovni komunikácie. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom 

erom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na úrovni komunikácie) Kľučka dverí je umiestnená v 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné schodisko je vybavené 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch 

rampy  je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má sklon 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm.  Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

nie je široká najmenej 1300mm. Rampa nemá po oboch 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

om spokojný. Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou mestského úradu. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

upozornený na nedostatky v súlade s 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty.  
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Úrad práce sociálnych vecí a r

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

a rodiny v meste Nováky. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Rampa 

je široká najmenej 1300mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, 

ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 3,23m a sklon 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

tyčou vo výške 300mm.  V inštitúcií sa nachádz

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačen

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariéro

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Nie je problém sa dostať 

do budovy aj s kočiarom, takže boli spokojní aj rodičia s

s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Úradu práce. Z hľadiska  informovanosti by 

opýtaní prijali lepšiu informovanosť formou letákov o tom na čo majú obč

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Koordinátor úradu práce uviedol, 

vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova n

je v ich vlastníctve.  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nováky 

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nováky

  Námestie SNP, 174/23, 972 71 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Rampa 

je široká najmenej 1300mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, 

ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 3,23m a sklon 6° (Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou 

tyčou vo výške 300mm.  V inštitúcií sa nachádza informátor. Zariadenie má základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

mi s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Nie je problém sa dostať 

kočiarom, takže boli spokojní aj rodičia s deťmi.  Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Úradu práce. Z hľadiska  informovanosti by 

opýtaní prijali lepšiu informovanosť formou letákov o tom na čo majú obč

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Koordinátor úradu práce uviedol, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova n

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nováky 

Námestie SNP, 174/23, 972 71 Nováky 

dom práce, sociálnych vecí 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Rampa 

je široká najmenej 1300mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Vonkajšia rampa, 

y pozdĺžny sklon rampy 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou 

Zariadenie má základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

ý prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Nie je problém sa dostať 

deťmi.  Opýtaní boli spokojní aj 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Úradu práce. Z hľadiska  informovanosti by 

opýtaní prijali lepšiu informovanosť formou letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

upozornený na nedostatky v súlade s platnou 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova nie 



 

 

Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v obci Opatovciach nad Nitrou.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch schodiska je upravený proti šmyku.  

Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pr

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od ok

ktorým je riešený prístup k budove 

Nástupná hrana schodiskového ramena prečnieva cez podstupnicu

oboch stranách držadlom vo výške  maximálne 900mm

šírka je 1260mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený prístup k b

1:12. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 

2.NP je zabezpečený iba schodiskom. V prípade osoby na vozíku je možnosť vybavenia na prízemí 

budovy. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za nepr

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala 

rampa alebo nájazdové pásy. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a

schodisko sa nachádza aj vo vnútri budovy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zisten

nedostatkov. Zástupca obecného úradu uviedol, že v

na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej 

náročnosti budovy, ktorých súčasťou je aj

532/2002 Z.z. V priebehu 3 rokov plánujú aj ďalšie stavebné úpravy. 

Obecný úrad Opatovce nad Nitrou 

  Obecný úrad Opatovce nad Nitrou

  Opatovce nad Nitrou 393, 972 02 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia

 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch schodiska je upravený proti šmyku.  

Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pr

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od ok

ktorým je riešený prístup k budove je prieme, ale nie je vybavené držadlom po oboch stranách. 

amena prečnieva cez podstupnicu.  Schodisko nie  je vybavené po 

adlom vo výške  maximálne 900mm. Prístup k budove je riešený rampou, ktorej 

šírka je 1260mm. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený prístup k budove má sklon viac ako 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 

kom. V prípade osoby na vozíku je možnosť vybavenia na prízemí 

budovy. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

hopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala 

y. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a

schodisko sa nachádza aj vo vnútri budovy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

í osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zisten

Zástupca obecného úradu uviedol, že v minulosti neboli oslovený žiadnou organizáciu 

na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej 

náročnosti budovy, ktorých súčasťou je aj  prispôsobenie inštitúcie v súlade s vyhláškou č. 

532/2002 Z.z. V priebehu 3 rokov plánujú aj ďalšie stavebné úpravy.  
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Obecný úrad Opatovce nad Nitrou 

 

k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je obecným úradom 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch schodiska je upravený proti šmyku.  

Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred 

500 mm + šírka dverného krídla. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko 

ené držadlom po oboch stranách. 

.  Schodisko nie  je vybavené po 

rístup k budove je riešený rampou, ktorej 

udove má sklon viac ako 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Prístup na 

kom. V prípade osoby na vozíku je možnosť vybavenia na prízemí 

budovy. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala 

y. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a výťahu, keďže 

schodisko sa nachádza aj vo vnútri budovy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

í osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

minulosti neboli oslovený žiadnou organizáciu 

na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej 

titúcie v súlade s vyhláškou č. 
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Obecný úrad Oslany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Oslany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou sch

podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vst

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne ale

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku menej ako 9m. Š

menej ako 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstup

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

by prijali vybudovanie rampy aj napriek tomu, že zadný vstup rampu má. Opýtaní odpovedali, že 

zadný vstup sa vôbec nevyužíva. Z hľ

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Opýtaní navrhovali 

formou plagátov alebo seminármi. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace s

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa v

nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 

inštitúcie. Momentálne neplánujú žiadne investície v

  Obecný úrad Oslany 

  Námestie Slobody 2/3, 972 47 Oslany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou sch

podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

3500mm. Prístup do inštitúcie je zabezpečený aj vedľajším vstup, ktorý je vybavený rampou. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

bu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku menej ako 9m. Š

Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

by prijali vybudovanie rampy aj napriek tomu, že zadný vstup rampu má. Opýtaní odpovedali, že 

zadný vstup sa vôbec nevyužíva. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Opýtaní navrhovali 

formou plagátov alebo seminármi.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace s

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

ného úradu sa vyjadril, že  doposiaľ neboli nikdy upozornený na 

platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 

inštitúcie. Momentálne neplánujú žiadne investície v tomto smere. 

Námestie Slobody 2/3, 972 47 Oslany 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 

up, ktorý je vybavený rampou. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

bo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

bu. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac 

ako 900mm. Rampa, ktorou je zabezpečený zadný vstup má dĺžku menej ako 9m. Šírka rampy je 

Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

om spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený schodiskom, ktoré je  bariérou pre zdravotne znevýhodnené osoby. Opýtaní 

by prijali vybudovanie rampy aj napriek tomu, že zadný vstup rampu má. Opýtaní odpovedali, že 

adiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu 

o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Opýtaní navrhovali 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

doposiaľ neboli nikdy upozornený na 

platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 



 

 

Obecný úrad Podhradie 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Podhradie. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasleduj

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je 

upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky pov

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena fareb

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy aj napriek 

tomu, že hlavný vstup je zabezpečený dvoma schodiskovými stupňami. Uviedli, že zamestnanci sú 

veľmi ústretoví a chodia aj k nim domov, prí

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodno

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Pracovníčka obecného úradu sa vyja

nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 

inštitúcie, ale pokiaľ to bude možné budú sa v tomto smere situáciu riešiť

 

 

  Obecný úrad Podhradie 

  Podhradie 92, 972 42 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Podhradie. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je 

upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

e osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy aj napriek 

tomu, že hlavný vstup je zabezpečený dvoma schodiskovými stupňami. Uviedli, že zamestnanci sú 

veľmi ústretoví a chodia aj k nim domov, prípadne im pomôžu. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok buď formou letákov alebo iným spôsobom.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

obecného úradu sa vyjadrila, že  doposiaľ neboli nikdy upozornený na 

platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 

, ale pokiaľ to bude možné budú sa v tomto smere situáciu riešiť. 
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je obecným úradom v obci 

úce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je 

ažujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

ne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

e osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú spokojní so vstupom do budovy aj napriek 

tomu, že hlavný vstup je zabezpečený dvoma schodiskovými stupňami. Uviedli, že zamestnanci sú 

padne im pomôžu. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

tiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

doposiaľ neboli nikdy upozornený na 

platnou vyhláškou. Neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia 
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Obecný úrad Poluvsie 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Poluvsie. 

Na základe obhliadky danej inšt

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený 

schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm.

schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa

zabezpečený iba schodiskom. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby

mm. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

obmedzenou schopnosťou pohybu.

vyhovujúco umiestnené nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnos

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 77

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenil

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Problém videli hlavne 

vo vnútornom schodisku, ktorým je zabezpečený vstup na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by 

prijali takéto informácie aj priamo na úrade. 

 Po vykonaní osobnej návštevy in

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Obecný úrad sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril.

 
 
 
 
 

  Obecný úrad Poluvsie 

  Poluvsie 251, 972 16 Poluvsie 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poluvsie. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm.

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že p

. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

avou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty a schodiska

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 23

ú z hľadiska bezbariérovosti a 77% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Problém videli hlavne 

vo vnútornom schodisku, ktorým je zabezpečený vstup na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

formovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by 

prijali takéto informácie aj priamo na úrade.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

ný úrad sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril.  

je obecným úradom v obci 

itúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

na úrovni komunikácie s použitím jedného 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou 

, že prístup na 2.NP je 

. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

vstupnej podesty a schodiska nie 

plocha najmenej 1500 x 1500 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

má základné informačné zariadenie kontrastné a 

ti na vybavenie a prístupnosť 

Verejnosť vníma inštitúciu za 23% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

o z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Problém videli hlavne 

vo vnútornom schodisku, ktorým je zabezpečený vstup na druhé podlažie kde sídli obecný úrad. Z 

formovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne 

letákov o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by 

štitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 



 

 

Obecný úrad Poruba 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Poruba. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska a vstupnej podesty je upravený 

proti šmyku. Vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco

umiestnené nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. V

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 7

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní neuvádzajú 

žiadne nedostatky z pohľadu architekto

mesiacoch sa pri obecnom úrade šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej ná

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Starosta obecného úradu uviedol, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky, neboli 

vypracované ani žiadne projekty. Budúce projekty budú otázkou investičných zámerov obce.

 
 
 
 
 
 

  Obecný úrad Poruba 

  Poruba 95, 972 11 Poruba 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Poruba. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska a vstupnej podesty je upravený 

sko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

á vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 93

ska bezbariérovosti a 7% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní neuvádzajú 

žiadne nedostatky z pohľadu architektonickej dostupnosti. Jeden opýtaný uviedol, že v zimných 

mesiacoch sa pri obecnom úrade šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu uviedol, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky, neboli 

vypracované ani žiadne projekty. Budúce projekty budú otázkou investičných zámerov obce.
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Pred vstupom do stavby je 

pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. (vstup na hlavný) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska a vstupnej podesty je upravený 

sko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

á vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

erejnosť vníma inštitúciu za 93% 

áhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní neuvádzajú 

nickej dostupnosti. Jeden opýtaný uviedol, že v zimných 

mesiacoch sa pri obecnom úrade šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

vštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu uviedol, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky, neboli 

vypracované ani žiadne projekty. Budúce projekty budú otázkou investičných zámerov obce.  
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Obecný úrad Pravenec 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Pravenec.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledu

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby j

1500 mm + šírka dverného krídla. 

menej ako 9m. Za nevyhovujúce 

informačné zariadenie kontrastné a vyhov

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Šírka 

rampy je menej ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejši

rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP nie je priamo vyhradené, ale s parkovaním problém 

nemajú. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií, nakoľko obecný úrad sídli 

na prízemí a disponuje širšou chodbou. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Pravenec prejavil

na zistené nedostatky a následne

obecného úradu Pravenec bolo zorganizované

projektu Spoločnosť bez bariér a 

ktorý bol realizovaný v objekte Obecný

k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla

  Obecný úrad Pravenec 

  Pravenec  208, 972 16 Pravenec 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

500 mm + šírka dverného krídla. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku 

menej ako 9m. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Šírka 

1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Vstup je zabezpečený 

rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP nie je priamo vyhradené, ale s parkovaním problém 

nemajú. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií, nakoľko obecný úrad sídli 

isponuje širšou chodbou. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom,

následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

zorganizované stretnutie pracovníkov obecného

 zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

Obecný úrad Pravenec. V diskusií sa Ing. Andrea

uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 

 

je obecným úradom v obci 

júce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj 

e vodorovná plocha najmenej 1500 x 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku 

ariadenie nemá základné 

ujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Šírka 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 

je 1300mm. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

e, že sú so vstupom spokojný. Vstup je zabezpečený 

rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP nie je priamo vyhradené, ale s parkovaním problém 

nemajú. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií, nakoľko obecný úrad sídli 

isponuje širšou chodbou. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú občania s istým druhom 

stolom, kde bolo poukázané 

odstránenie. V kancelárií starostu 

obecného úradu, pracovníkov 

 výsledkov prieskumu, 

Andrea Bujnová vyjadrila 

 Z. z. vyhovujúce a 



 

 

nevyhovujúce. Zástupca verejnosti

Uviedol, že sám mal zdravotné problémy

nemal žiadny problém. Na to sa 

starších občanov sú ochotní zamestnanci

vopred telefonicky na úrad. Pán

postihnutú osobu na vozíku prípadne

prieskum vníma pozitívne a ocenil

chýbajúce zábradlie a označenie

Avšak z vlastných zdrojov by väčšiu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verejnosti sa vyjadril, že je spokojný so vstupom

problémy a vyskúšal si prejsť na obecný úrad

 vyjadril aj pán starosta, že v prípade občanov

zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov 

Pán starosta ďalej uviedol, že v obci neevidujú

prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

označenie schodiska doplní ak to bude možné z finančných

väčšiu rekonštrukciu nedokázali pokryť.  
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vstupom do obecného úradu. 

úrad aj pomocou barlí a 

občanov s  postihnutím alebo 

 prípadne si zavolajú 

neevidujú zdravotne ťažko 

postihnutú osobu. Vykonaný 

prieskumu. Uviedol, že 

finančných prostriedkov. 
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Mestský úrad Prievidza  

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Inštitúcia je mestským úradom v Prievidzi.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova A - mestský úrad: 

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von 

so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v maximálnej v

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný v

pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

1300mm, minimálna šírka rampy pre 

vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú 

minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. 

minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má naj

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené zábradlím vo 

výške 900mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu. Vstup na matriku 

je zabezpečený iba schodiskom. V blízkej budúcnosti s

Budova B: 

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené 

funkčnou schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere boli automatické

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 

2,360 a sklon 6,99%. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

  Mestský úrad Prievidza 

  Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, k.ú. 

  Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre
je mestským úradom v Prievidzi. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von 

so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v maximálnej výške 1100mm. Povrch 

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 3,916m a sklon 8,1%. 

pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy hlavného vstupu je 

a šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Pred 

vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú 

minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

ajviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Záchodová kabína verejného WC spĺňa 

minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má naj

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené zábradlím vo 

výške 900mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu. Vstup na matriku 

je zabezpečený iba schodiskom. V blízkej budúcnosti sa však plánuje presťahovať. 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené 

funkčnou schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 

ximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, k.ú.  

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von 

ýške 1100mm. Povrch 

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

stup má dĺžku 3,916m a sklon 8,1%. (Maximálny 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre 

Šírka rampy hlavného vstupu je 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Pred 

vstupnými dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú 

minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

Záchodová kabína verejného WC spĺňa 

minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo 

a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je vybavené sklopnými držadlami. 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.  Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené zábradlím vo 

výške 900mm. Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu. Vstup na matriku 

a však plánuje presťahovať.   

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou a vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené 

funkčnou schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou 

úpravou rozoznateľné od okolia. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 

ximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 



 

 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

7°)) Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné 

a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovaci

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie rampa 

nie je vybavená zábradlím a vodiacou tyčou vo výške 300mm.  V

je umožnený iba schodiskom. Inštitúcia nie je vybavená výťahom. Výťah sa ale v blízkej 

budúcnosti plánuje realizovať.  Šírka rampy hlavného vstupu je 1237mm, minimálna šírka rampy 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu j

Budova - mestský dom: 

 Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podes

dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej 

šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 

1200mm. Dvere nie sú otvárané ru

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

šírky 800mm a otvárané von. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do 

inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích 

stupňov  ani rampou.  WC nebolo vybavené sklopnými držadlami. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Prístup do mestského 

úradu je podľa nich dostatočne zabezpečený. Opýtaní ale uvádzali, že im nevyhovuje parkovanie. 

Podľa nich je ďaleko od budovy.  Z hľadiska  informovanosti by takmer k

informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštit

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že 

žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho o

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 

Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

ej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné 

a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovaci

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie rampa 

nie je vybavená zábradlím a vodiacou tyčou vo výške 300mm.  Vstup na vyššie nadzemné podlažia 

je umožnený iba schodiskom. Inštitúcia nie je vybavená výťahom. Výťah sa ale v blízkej 

budúcnosti plánuje realizovať.  Šírka rampy hlavného vstupu je 1237mm, minimálna šírka rampy 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. 

dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej 

šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 

1200mm. Dvere nie sú otvárané ručne. Záchodová kabína WC spĺňala minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

šírky 800mm a otvárané von. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a 

ápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do 

cie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích 

stupňov  ani rampou.  WC nebolo vybavené sklopnými držadlami.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

orov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

osti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Prístup do mestského 

úradu je podľa nich dostatočne zabezpečený. Opýtaní ale uvádzali, že im nevyhovuje parkovanie. 

Podľa nich je ďaleko od budovy.  Z hľadiska  informovanosti by takmer k

informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli vypracované 

žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie 
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Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 

Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V 

ej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

WC bolo vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné 

a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie rampa 

stup na vyššie nadzemné podlažia 

je umožnený iba schodiskom. Inštitúcia nie je vybavená výťahom. Výťah sa ale v blízkej 

budúcnosti plánuje realizovať.  Šírka rampy hlavného vstupu je 1237mm, minimálna šírka rampy 

Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je v 

ty je upravený proti šmyku. Pred vstupnými 

dverami výťahu je voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej 

šírky 800mm. Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 

Záchodová kabína WC spĺňala minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

šírky 800mm a otvárané von. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a 

ápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do 

cie nie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

orov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

osti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Prístup do mestského 

úradu je podľa nich dostatočne zabezpečený. Opýtaní ale uvádzali, že im nevyhovuje parkovanie. 

Podľa nich je ďaleko od budovy.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

úcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

neboli upozornený na nedostatky. Neboli vypracované 

bdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie 
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hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových možností.

Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových možností.

Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.   

hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových možností. 



 

 

Okresný súd Prievidza 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je okresným súdom.    

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch chodníka a schodiska je upravený 

proti šmyku. Vstupné dvere umožňujú otvorenie najmenej na šírku 900mm. Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Inštitúcia je vybavená pásovým schodolezom. V areály súdu je vyhradené najmenej j

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Zariadenie je vybavené zvončekom, ktorého horná hrana je vo výške najviac 1400mm. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie nie je zabezpe

úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Nie je vybavený ani rampou. Pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1

Vonkajšie schodisko nie je po oboch stranách vybavené vhod

Držadlo nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schop

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhod

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne nespokojný. Schodisko 

do okresného súdu je podľa nich nevyhov

zimných mesiacoch. Taktiež prístup na vyššie podlažia je podľa nich pre starších občanov ťažký. 

Opýtaní uvádzali, že im nevyhovuje aj parkovanie. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s mo

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli 

vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v z

 

  Okresný súd Prievidza 

  Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

 

základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch chodníka a schodiska je upravený 

proti šmyku. Vstupné dvere umožňujú otvorenie najmenej na šírku 900mm. Vnútorné schodisko má 

yznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Inštitúcia je vybavená pásovým schodolezom. V areály súdu je vyhradené najmenej j

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

ariadenie je vybavené zvončekom, ktorého horná hrana je vo výške najviac 1400mm. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie nie je zabezpe

úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Nie je vybavený ani rampou. Pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla. 

Vonkajšie schodisko nie je po oboch stranách vybavené vhodným držadlom vo výške 900mm. 

Držadlo nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne nespokojný. Schodisko 

do okresného súdu je podľa nich nevyhovujúce, chýba im zábradlie a možnosť chytiť sa hlavne v 

zimných mesiacoch. Taktiež prístup na vyššie podlažia je podľa nich pre starších občanov ťažký. 

Opýtaní uvádzali, že im nevyhovuje aj parkovanie. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

u informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s mo

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli 

vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.
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Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza 

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Povrch chodníka a schodiska je upravený 

proti šmyku. Vstupné dvere umožňujú otvorenie najmenej na šírku 900mm. Vnútorné schodisko má 

yznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Inštitúcia je vybavená pásovým schodolezom. V areály súdu je vyhradené najmenej jedno 

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

ariadenie je vybavené zvončekom, ktorého horná hrana je vo výške najviac 1400mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že prístup do inštitúcie nie je zabezpečený vstupom na 

úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov. Nie je vybavený ani rampou. Pred 

500 mm + šírka dverného krídla. 

ným držadlom vo výške 900mm. 

Držadlo nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. V inštitúcii nie je 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

ne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom maximálne nespokojný. Schodisko 

ujúce, chýba im zábradlie a možnosť chytiť sa hlavne v 

zimných mesiacoch. Taktiež prístup na vyššie podlažia je podľa nich pre starších občanov ťažký. 

Opýtaní uvádzali, že im nevyhovuje aj parkovanie. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

u informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli 

mysle platnej vyhlášky.   
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Okresný úrad Prievidza  

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Prievidza.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova - Okresný úrad Prievidza na Medzibriežkovej ulici

 Vnútorné aj vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzen

orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vstup na vyššie podlažia je zabezpečený iba schodiskom.  Schodisko nie je vybavené po 

oboch stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu.

Budova - Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Povrch schodiska je upravený 

proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zariadenie nemá základné

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá 

najmenej 3500mm.  

Budova - Okresný úrad Prievidza odbor starostlivosti o životné prostredie

 Hlavný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov . Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

  Okresný úrad Prievidza 

  Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je okresným úradom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Okresný úrad Prievidza na Medzibriežkovej ulici: 

Vnútorné aj vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vstup na vyššie podlažia je zabezpečený iba schodiskom.  Schodisko nie je vybavené po 

vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Okresný úrad Prievidza katastrálny odbor: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Povrch schodiska je upravený 

e podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

0 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zariadenie nemá základné

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

cia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá 

Okresný úrad Prievidza odbor starostlivosti o životné prostredie: 

avný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov . Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza 

je okresným úradom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Vnútorné aj vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Zariadenie má základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené 

ou schopnosťou pohybu a 

orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vstup na vyššie podlažia je zabezpečený iba schodiskom.  Schodisko nie je vybavené po 

vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Povrch schodiska je upravený 

e podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

0 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané on so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

cia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá 

avný vstup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov . Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 



 

 

šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšo

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Kľučka 

dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimál

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

otvárané ručne. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakov

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm. 

Budova - Okresný úrad Prievidza 

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pr

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo 

výške 1060mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm. 

  V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných obča

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. 

živnostenský úrad je podľa nich nevyhovujúci pre osoby s ŤZP

odbor a životné prostredie je podľa nich absolútne nevyhovujúci

nemajú. Parkovanie je podľa nich bez problémov.

prijal lepšiu informovanosť na čo

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Vedenie okresného úradu 

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.

 

šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšo

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Kľučka 

dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný 

priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína 

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm. 

Okresný úrad Prievidza Pozemkový a lesný odbor: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nie je zabezpečený 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo 

výške 1060mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

túcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných obča

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. 

živnostenský úrad je podľa nich nevyhovujúci pre osoby s ŤZP, taktiež aj prístup na katastrálny 

odbor a životné prostredie je podľa nich absolútne nevyhovujúci. S orientáciou v budove problém 

nemajú. Parkovanie je podľa nich bez problémov. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.
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šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Kľučka 

Pred vstupnými dverami výťahu je voľný 

nej šírky 800mm. Kabína 

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vnútorné schodisko nemá 

farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia 

acie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm.  

ed vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

inštitúcie nie je zabezpečený 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo 

výške 1060mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

túcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche nemá najmenej 3500mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom nespokojný. Hlavný vstup na 

, taktiež aj prístup na katastrálny 

S orientáciou v budove problém 

Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo 

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.  
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Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je pobočkou daňového úradu Trenčín.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

šírka dverného krídla. Povrch chodníka je upravený proti šmyku. Vnútorné schodisko má vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Záchodová kabína 

spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené 

umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína 

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

otvárané ručne. Zariadenie má základné in

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstupné dvere do klientskej zóny 

umožňujú otvorenie na šírku 850mm. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre 

vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejno

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastej

sa vedia dostať do akejkoľvek časti daňového úradu bez väčších problémov aj s kočíkom. Do 

klientskej zóny je prístup priamo z chodníka. Neuvádzajú problém ani s parkovaním

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitor

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Vedenie okresného úradu 

pripomienky na základe vykonaného priesk

nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.

ad Trenčín, pobočka Prievidza 

  Daňový úrad Trenčín - pobočka Prievidza

  Gustáva Švéniho 2727, 971 01 Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

je pobočkou daňového úradu Trenčín.   

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

ích stupňov.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

šírka dverného krídla. Povrch chodníka je upravený proti šmyku. Vnútorné schodisko má vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Záchodová kabína 

spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené 

umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. Pred vstupnými dverami výťahu je 

voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína 

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstupné dvere do klientskej zóny 

umožňujú otvorenie na šírku 850mm. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre 

edzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie) 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní uviedli, že 

sa vedia dostať do akejkoľvek časti daňového úradu bez väčších problémov aj s kočíkom. Do 

klientskej zóny je prístup priamo z chodníka. Neuvádzajú problém ani s parkovaním

i by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budovy 

nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.  

pobočka Prievidza 

Gustáva Švéniho 2727, 971 01 Prievidza 

. Objekt je situovaný v centre mesta. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

ích stupňov.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + 

šírka dverného krídla. Povrch chodníka je upravený proti šmyku. Vnútorné schodisko má vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Záchodová kabína 

spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené 

ed vstupnými dverami výťahu je 

voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína 

výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú 

formačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vstupné dvere do klientskej zóny 

umožňujú otvorenie na šírku 850mm. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre 

edzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

sť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

šie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní uviedli, že 

sa vedia dostať do akejkoľvek časti daňového úradu bez väčších problémov aj s kočíkom. Do 

klientskej zóny je prístup priamo z chodníka. Neuvádzajú problém ani s parkovaním. Z hľadiska  

i by takmer každý prijal lepšiu informovanosť na čo majú občania s istým druhom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

ovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo 

umu. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budovy 



 

 

Sociálna poisťovňa Prievidza 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je pobočkou sociálnej poisťovne v Prievidzi. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasled

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj ramp

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Vonkajšie aj 

vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisk

vo výške 900mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je 

voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vst

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

nie sú otvárané ručne. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 12,2%. 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm.

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu je plánované vybudovať v blízkej budúcnosti)

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní 

neuvádzajú žiadne problémy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

informovanosť napríklad aj priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. 

 Sociálna poisťovňa Priev

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

Sociálna poisťovňa Prievidza  

  Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza

  Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

je pobočkou sociálnej poisťovne v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Vonkajšie aj 

vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom 

Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je 

voľný priestor najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšia rampa, ktorou je 

hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 12,2%. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy hlavného vstupu je 9

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm.

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu je plánované vybudovať v blízkej budúcnosti) 

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

povedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní 

neuvádzajú žiadne problémy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

informovanosť napríklad aj priamo na pobočke Sociálnej poisťovne.  

Sociálna poisťovňa Prievidza prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 
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Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza 

ej 335/10, 971 01 Prievidza 

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

ujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou 

y je upravený proti šmyku. 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Vonkajšie aj 

vnútorné schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

o je vybavené po oboch stranách držadlom 

Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je 

upné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. 

Kabína výťahu je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere 

Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

najmenej 3500mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšia rampa, ktorou je 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Šírka rampy hlavného vstupu je 920mm, 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. (WC pre osoby s obmedzenou 

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

povedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom úplne spokojní. Opýtaní 

neuvádzajú žiadne problémy. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

a prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 
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V kancelárií riaditeľa pobočky SP v

a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a zástupcu 

občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov priesk

v priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a

Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako vlastníka 

nehnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na str

združenia Academia Slovaca Bojnice a

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. 

z. vyhovujúce a nevyhovujúce. 

rozmery  rampy podľa platnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. 

neboli vedomí nedostatkov. Uviedla, že výsledky prieskumu budú zahrnuté  pri tvorb

plánu na nasledujúce obdobie a

rekonštrukčných prác. Informovala nás, že sa plánuje zriadiť WC pre imobilných pri najviac 

používaných miestnostiach.  Finančné prostriedky na WC sú vyčl

priestoru a v blízkej dobe bude WC pre osoby s

to pán riaditeľ SP PhDr. Miroslav Gazdík 

stavebnej stránky dopadol veľmi dobre a vy

Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s budovou SP. Uviedla, že inštitúciu navštevuje 

pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné 

hodnotenie z pohľadu dôchodcov. Zástupkyňa občianskeho združenia vyjadrila taktiež sp

posudzovanou inštitúciou. Riaditeľ SP sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. 

Ocenil prínos prieskumu a projektu Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je pot

na ľudí so zdravotným postihnutím ako aj mamičky s kočíkom a podobne. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kancelárií riaditeľa pobočky SP v Prievidzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, 

a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a zástupcu 

občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realiz

priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a prítomných privítal riaditeľ pobočky Soc. Poi

Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako vlastníka 

hnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa občianskeho 

združenia Academia Slovaca Bojnice a zástupkyňa domu dôchodcov v Prievidzi. V diskusií sa Ing. 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. 

ce a nevyhovujúce. Na to sa zástupkyňa majiteľa budovy zaujímala o minimálne 

rozmery  rampy podľa platnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. V prípade min. šírky a

neboli vedomí nedostatkov. Uviedla, že výsledky prieskumu budú zahrnuté  pri tvorb

plánu na nasledujúce obdobie a v prípade schválenia rekonštrukcie budovy budú zahrnuté do 

Informovala nás, že sa plánuje zriadiť WC pre imobilných pri najviac 

inančné prostriedky na WC sú vyčlenené, ukončí sa v

blízkej dobe bude WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vybudované.

SP PhDr. Miroslav Gazdík povedal, že je spokojný, že monitoring z pohľadu 

stavebnej stránky dopadol veľmi dobre a vyjadril sa, že je spokojný s prenajatými pri

Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s budovou SP. Uviedla, že inštitúciu navštevuje 

pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné 

hľadu dôchodcov. Zástupkyňa občianskeho združenia vyjadrila taktiež sp

Riaditeľ SP sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. 

projektu Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je pot

votným postihnutím ako aj mamičky s kočíkom a podobne.  

Prievidzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, 

a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a zástupcu 

umu, ktorý bol realizovaný 

prítomných privítal riaditeľ pobočky Soc. Poisťovne 

Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako vlastníka 

etnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa občianskeho 

Prievidzi. V diskusií sa Ing. 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. 

Na to sa zástupkyňa majiteľa budovy zaujímala o minimálne 

V prípade min. šírky a max. sklonu rampy si 

neboli vedomí nedostatkov. Uviedla, že výsledky prieskumu budú zahrnuté  pri tvorbe finančného 

prípade schválenia rekonštrukcie budovy budú zahrnuté do 

Informovala nás, že sa plánuje zriadiť WC pre imobilných pri najviac 

enené, ukončí sa výber vhodného 

obmedzenou schopnosťou pohybu vybudované. Na 

povedal, že je spokojný, že monitoring z pohľadu 

jadril sa, že je spokojný s prenajatými priestormi SP. 

Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s budovou SP. Uviedla, že inštitúciu navštevuje 

pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné 

hľadu dôchodcov. Zástupkyňa občianskeho združenia vyjadrila taktiež spokojnosť s 

Riaditeľ SP sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. 

projektu Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť 



 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 
   

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

potravinovou správou v meste Prievidza. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom.

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie

výške 1060mm.  Horná hrana zvončekového panelu nie je výške najviac 1400mm. Výška zvončeka 

1500mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou scho

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

zabezpečený iba schodiskom. Taktiež sa vyjadrili, že im nevyhovujú vstupné dvere. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na č

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Riaditeľ RVPS sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Neplánujú 

ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.

 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza 

  Regionálna veterinárna a potravinová spr

             Prievidza 

  Mariánska 6, 971 01 Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je regionálnou veterinárnou a 

potravinovou správou v meste Prievidza.  

adky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

nou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie

výške 1060mm.  Horná hrana zvončekového panelu nie je výške najviac 1400mm. Výška zvončeka 

1500mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.   

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

ov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

sti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

zabezpečený iba schodiskom. Taktiež sa vyjadrili, že im nevyhovujú vstupné dvere. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na č

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľ RVPS sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Neplánujú 

ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.  
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Regionálna veterinárna a potravinová správa  

je regionálnou veterinárnou a 

adky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú otvárané smerom dnu so šírkou 

mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený 

vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne 

nou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá vyznačený 

prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Zábradlie je vo 

výške 1060mm.  Horná hrana zvončekového panelu nie je výške najviac 1400mm. Výška zvončeka 

1500mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

pnosťou pohybu. Inštitúcia 

nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

ov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

sti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

zabezpečený iba schodiskom. Taktiež sa vyjadrili, že im nevyhovujú vstupné dvere. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

tanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľ RVPS sa vyjadril, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. Neplánujú 
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Centrum pedagogicko - psych

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 
   

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vy

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu.

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a ori

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

zabezpečený iba schodiskom. Ďalej uviedli, že 

pretože prístup je zabezpečený iba schodiskom. Prijali by vybudovanie výťahu.

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj

nedostatkov. Riaditeľka CPPPaP sa

nerealizovali ani žiadne projekty. 

prípade, že by to bolo možné z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali. 

 

psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

  Centrum pedagogicko - psychologického 

  poradenstva a prevencie Prievidza

  Bakalárska 2, 971 01 Prievidza 

metná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je centrom 

psychologického poradenstva a prevencie Prievidza. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Pred vstupom do stavby je 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú otvárané 

so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Nástupná hrana schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu.  Zariadenie nemá základné 

formačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a ori

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne o

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

Ďalej uviedli, že aj prístup priamo ku kanceláriám je nevyhovujúci, 

pretože prístup je zabezpečený iba schodiskom. Prijali by vybudovanie výťahu.

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s 

znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

CPPPaP sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky a 

nerealizovali ani žiadne projekty. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.

z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali. 

ologického poradenstva a prevencie Prievidza 

psychologického   

poradenstva a prevencie Prievidza 

centrom pedagogicko - 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Pred vstupom do stavby je 

pričom dvere sú otvárané 

so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

hlášky považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Schodisko nemá 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Zariadenie nemá základné 

formačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.  V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom do budovy nespokojní nakoľko je vstup 

rístup priamo ku kanceláriám je nevyhovujúci, 

pretože prístup je zabezpečený iba schodiskom. Prijali by vybudovanie výťahu. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu a informovanosť o tom na čo majú občania s 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

k plánovaniu odstránenia zistených 

upozornený na nedostatky a 

Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy. V 

z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali.  



 

 

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 
   

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

strediskom v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Schodisko je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Súčasťou schodiska sú podstupnice.

Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

najmenej 1300mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. V inštitúcii je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína W

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

šírky 800mm, ale otvárané dnu. (dvere by mali byť otvárané smerom von)

vyhlášky považujeme, že pred vstupom do s

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Nástupná hrana schodiska 

prečnieva cez podstupnicu. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena 

najmenej 150mm. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. WC nie je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Inštitúcia 

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osoba

schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% 

prístupnú z hľadiska bezbariérov

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

prístup zabezpečený iba schodiskom. O vedľajšom vstupe do budovy pomocou rampy ani veľa ľudí 

nevedelo. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných so vstupnými dverami, z ich pohľadu sú veľmi 

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza  

  Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 

  Dom kultúry Prievidza 

  F. Madvu 11, 971 01  Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je kultúrnym a spoločenským 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Schodisko je 

né po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Súčasťou schodiska sú podstupnice.

Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

najmenej 1300mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. V inštitúcii je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

šírky 800mm, ale otvárané dnu. (dvere by mali byť otvárané smerom von) Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

bo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Nástupná hrana schodiska 

prečnieva cez podstupnicu. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena 

najmenej 150mm. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. WC nie je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Inštitúcia 

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osoba

schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 30% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

tup zabezpečený iba schodiskom. O vedľajšom vstupe do budovy pomocou rampy ani veľa ľudí 

nevedelo. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných so vstupnými dverami, z ich pohľadu sú veľmi 
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Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza -  

je kultúrnym a spoločenským 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií je znížený na 20mm. Schodisko je 

né po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  Súčasťou schodiska sú podstupnice. 

Rampa má pozdĺžny sklon najviac 1:12 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Rampa je široká 

najmenej 1300mm. Zariadenie má pri vstupe do budovy informátora. V inštitúcii je zriadené WC 

C spĺňa minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej 

Za nevyhovujúce podľa 

tavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia väčšou ako 

900mm. Vonkajšie aj vnútorné schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

bo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Nástupná hrana schodiska 

prečnieva cez podstupnicu. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena 

najmenej 150mm. Prístup na vyššie podlažie je zabezpečený iba schodiskom. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 

2000mm nad podlahou. WC nie je vybavené sklopnými držadlami po oboch stranách. Inštitúcia 

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 70% 

osti a 30% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, aby sa upravil hlavný vstup do budovy, nakoľko je 

tup zabezpečený iba schodiskom. O vedľajšom vstupe do budovy pomocou rampy ani veľa ľudí 

nevedelo. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných so vstupnými dverami, z ich pohľadu sú veľmi 
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ťažké a prijali by automatické posuvné dvere. Viacero opýtaných malo problé

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Kultúrne a spoločenské stredisko

stretnutie za okrúhlym stolom,

odporúčané návrhy na ich odstránenie.

zorganizované stretnutie riaditeľky

verejnosti za účelom prerokovania

kultúry Prievidza na ulici F. Madvu

stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa

sa zástupkyňa verejnosti vyjadrila,

miestach kde chýba protišmykový

vozíku je k dispozícií zadný vstup

podlažie je zabezpečený iba schodiskom.

nachádza miesto kde sa stretla už

vyjadrila, že o tomto mieste vie a

Domu kultúry chodí pravidelne 

v prípade verejnej akcie je vo vestibule

zdravotne ťažko postihnutým občanom.

pozitívne a ocenila pripomienky 

budovy Domu Kultúry je Mesto

o plánovaných investíciách a opravách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťažké a prijali by automatické posuvné dvere. Viacero opýtaných malo problé

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

stredisko Prievidza (ďalej len KaSS Prievidza)

stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky

odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky 

riaditeľky KaSS, pracovníkov projektu Spoločnosť 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

Madvu 11. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. vyhovujúce a

vyjadrila, že sa stretla v zimných mesiacoch s problémami

išmykový koberec. Ing. Bujnová sa ďalej vyjadrila,

vstup kde sa nachádza rampa. Taktiež uviedla,

schodiskom. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila,

už s pádom a nie je dostatočne vyznačené. 

a opatrenia už boli vykonané. Zástupkyňa verejnosti

 a vyzdvihla ochotu zamestnancov. Mgr. Dana

vestibule budovy zriadená informačná služba,

občanom. Mgr. Dana Horná vníma vykon

 na základe vykonaného prieskumu. Informovala

Mesto Prievidza, ktoré v rámci plánovania

opravách.  

ťažké a prijali by automatické posuvné dvere. Viacero opýtaných malo problém s orientáciou v 

budove v prípade neprítomnosti informátora. Prijali by výraznejšie a lepšie informačné tabule. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

Prievidza) prejavilo záujem o 

nedostatky a následne boli 

 KaSS Prievidza bolo 

 bez bariér a zástupcu 

realizovaný v objekte Dom 

Bujnová vyjadrila k stavebnej 

a nevyhovujúce. Na to 

problémami na schodisku na 

yjadrila, že v prípade osôb na 

uviedla, že prístup na vyššie 

vyjadrila, že na poschodí sa 

 Na to sa Mgr. Horná 

verejnosti uviedla, že do 

Dana Horná uviedla, že 

služba, ktorá je k dispozícií 

vykonaný prieskum veľmi 

Informovala nás, že majiteľom 

plánovania rozpočtu rozhoduje 



 

 

Regionálne kultúrne centrum Prievidza

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je galériou regionálnej kultúrnej inštitúcie 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie bol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

vyrovnávacích stupňov.  Pred vstupom do stavby bola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vstup do 

prednáškovej miestnosti galérie je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. 

dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm. Vnútorná rampa, ktorá vedie do 

prednáškovej miestnosti má dĺžku menšiu ako 3,0m a sklon 12,06%. 

rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené umývadlo a dvere boli 

minimálnej šírky 800mm a otvárané von. 

umiestnenie hornej hrany zvončekového panelu vo výške 1600mm, pričom maximálna prípustná 

výška je 1400mm. Šírka rampy do prednáškovej miestnosti je 1200mm, minimálna šírka rampy pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

ale chýbal kľúč na jej spustenie. Chýbajúce kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy umiestnené 

vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, 

pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodn

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní a nemenili by 

nič. Prijali by len parkovisko, ktoré je zadarmo. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodn

 Regionálne kultúrne centrum Prievidza (ďalej len RKC Prievidza) prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov  

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný 

Regionálne kultúrne centrum Prievidza 

  Regionálne kultúrne centrum Prievidza

  Záhradnícka 733/19, 971 01 Prievidza, 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

u regionálnej kultúrnej inštitúcie - Regionálneho kultúrneho centra v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie bol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

stupňov.  Pred vstupom do stavby bola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vstup do 

prednáškovej miestnosti galérie je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. 

dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm. Vnútorná rampa, ktorá vedie do 

prednáškovej miestnosti má dĺžku menšiu ako 3,0m a sklon 12,06%. (Maximálny pozdĺžny sklon 

rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Záchodová kabína spĺňala minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené umývadlo a dvere boli 

minimálnej šírky 800mm a otvárané von. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

umiestnenie hornej hrany zvončekového panelu vo výške 1600mm, pričom maximálna prípustná 

výška je 1400mm. Šírka rampy do prednáškovej miestnosti je 1200mm, minimálna šírka rampy pre 

ou pohybu je 1300mm. Vnútorná schodisková plošina bola funkčná, 

ale chýbal kľúč na jej spustenie. Chýbajúce kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy umiestnené 

vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, 

vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie) 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

nej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní a nemenili by 

nič. Prijali by len parkovisko, ktoré je zadarmo. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodn

Regionálne kultúrne centrum Prievidza (ďalej len RKC Prievidza) prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

né návrhy na ich odstránenie. V kancelárii riaditeľky pobočky R

zorganizované stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov  

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný 
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Regionálne kultúrne centrum Prievidza 

Záhradnícka 733/19, 971 01 Prievidza,  

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie bol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez 

stupňov.  Pred vstupom do stavby bola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere boli automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Vstup do 

prednáškovej miestnosti galérie je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. Vstupné 

dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm. Vnútorná rampa, ktorá vedie do 

(Maximálny pozdĺžny sklon 

% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Záchodová kabína spĺňala minimálne pôdorysné 

rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené umývadlo a dvere boli 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

umiestnenie hornej hrany zvončekového panelu vo výške 1600mm, pričom maximálna prípustná 

výška je 1400mm. Šírka rampy do prednáškovej miestnosti je 1200mm, minimálna šírka rampy pre 

Vnútorná schodisková plošina bola funkčná, 

ale chýbal kľúč na jej spustenie. Chýbajúce kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy umiestnené 

vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Nie je vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, 

vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (Parkovanie je riešené 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

ými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 95% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 5% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

nej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní a nemenili by 

nič. Prijali by len parkovisko, ktoré je zadarmo. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Regionálne kultúrne centrum Prievidza (ďalej len RKC Prievidza) prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

kancelárii riaditeľky pobočky RKC Prievidza bolo 

zorganizované stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov  

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný 
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v objekte Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v  Pr

Bujnová vyjadrila k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. 

vyhovujúce a nevyhovujúce. Ďalej uviedla, že vstup na WC je zabezpečený schodiskovou plošinou, 

ktorá je funkčná, ale počas monitoringu chýbal kľúč. Na to sa pani riadite

nájdu a tento nedostatok odstránia. Uviedla, že parkovanie je umožnené na priľahlom parkovisku, 

ktoré je pre ZŤP občanov zadarmo. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila, že toto parkovanie je 

zadarmo len pre občanov s parkovacou kartou s označením ZŤP, ktorú všetci nemajú. V prípade 

keby sa chcela zúčastniť výstavy v galérií musela by parkovať ďalej od budovy. Ďalej vyjadrila 

spokojnosť s prístupnosťou RKC v Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmila Hú

prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala 

objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať vedľajší vstup do 

administratívnej časti budovy. Informovala sa o minimál

nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a vstup bude umožnený aj 

občanom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je sama nespokojná s 

dlažbou na existujúcom schodisku a v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v  Prievidzi. V diskusií sa Ing. Andrea 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. 

Ďalej uviedla, že vstup na WC je zabezpečený schodiskovou plošinou, 

nitoringu chýbal kľúč. Na to sa pani riaditeľ

nájdu a tento nedostatok odstránia. Uviedla, že parkovanie je umožnené na priľahlom parkovisku, 

čanov zadarmo. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila, že toto parkovanie je 

adarmo len pre občanov s parkovacou kartou s označením ZŤP, ktorú všetci nemajú. V prípade 

keby sa chcela zúčastniť výstavy v galérií musela by parkovať ďalej od budovy. Ďalej vyjadrila 

spokojnosť s prístupnosťou RKC v Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmila Húsková vníma vykonaný 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala 

objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať vedľajší vstup do 

tratívnej časti budovy. Informovala sa o minimálnych požiadavky z vyhlášky. Prisľúbila, že 

nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a vstup bude umožnený aj 

nom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je sama nespokojná s 

dlažbou na existujúcom schodisku a v minulosti sa stretla aj s úrazom svojej zamestnankyne.

ievidzi. V diskusií sa Ing. Andrea 

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. 

Ďalej uviedla, že vstup na WC je zabezpečený schodiskovou plošinou, 

ľka vyjadrila, že kľúč 

nájdu a tento nedostatok odstránia. Uviedla, že parkovanie je umožnené na priľahlom parkovisku, 

čanov zadarmo. Zástupkyňa verejnosti sa vyjadrila, že toto parkovanie je 

adarmo len pre občanov s parkovacou kartou s označením ZŤP, ktorú všetci nemajú. V prípade 

keby sa chcela zúčastniť výstavy v galérií musela by parkovať ďalej od budovy. Ďalej vyjadrila 

sková vníma vykonaný 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala 

objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať vedľajší vstup do 

nych požiadavky z vyhlášky. Prisľúbila, že 

nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a vstup bude umožnený aj 

nom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je sama nespokojná s 

minulosti sa stretla aj s úrazom svojej zamestnankyne. 



 

 

Hornonitrianska knižnica Prievidza 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

stojacich budov na rozličných adresách. Na Záhradníckej ulici sídli úsek práce s dospelými

práce s deťmi a mládežou do 15 rokov. Na Košovskej ulici sídli úsek odbornej a regionálnej 

literatúry. Inštitúcia je hornonitrianskou knižnicou. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova na Záhradníckej ulici - 

rokov: 

 Vstup do priestorov knižnice je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. 

Vstupné dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm.  Záchodová kabína 

spĺňala minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené 

umývadlo a dvere boli šírky 900mm a otvárané von. Na dverách bolo umiestnené aj madlo. Prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne rozoznateľný od oko

schodisková plošina bola vyhovujúca a plne funkčná. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre 

chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne schodiskov

rampu má, ale nie je vyhovujúca a nedá sa ňou dostať na výšku hlavného vstupu) Pred vstupom do 

stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické 

posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm.

nepostačuje na otočenie vozíka) Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie je upravený 

proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Nástupná hrana 

schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu kde hrozí zakopnutie.  Nie je vyhradené najmenej 

jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

(Parkovanie je riešené mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie)

Budova na Košovskej ulici - úsek odbornej a regionálnej literatúry:

Táto budova nespĺňala žiadne vyhovujúce skutočnosti. Hlavný vstup do inštitúcie nebol 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pr

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm, pričom dvere boli otvárané von. Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie 

Hornonitrianska knižnica Prievidza  

  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

  Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza, k

  Košovská 9, 971 01 Prievidza,  

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia sa skladá z dvoch samostatne 

stojacich budov na rozličných adresách. Na Záhradníckej ulici sídli úsek práce s dospelými

práce s deťmi a mládežou do 15 rokov. Na Košovskej ulici sídli úsek odbornej a regionálnej 

je hornonitrianskou knižnicou.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 úsek práce s dospelými a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 

Vstup do priestorov knižnice je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. 

Vstupné dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm.  Záchodová kabína 

a minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené 

umývadlo a dvere boli šírky 900mm a otvárané von. Na dverách bolo umiestnené aj madlo. Prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne rozoznateľný od oko

schodisková plošina bola vyhovujúca a plne funkčná. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre 

chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou prípadne schodiskovou plošinou. Iinštitúcia síce 

rampu má, ale nie je vyhovujúca a nedá sa ňou dostať na výšku hlavného vstupu) Pred vstupom do 

stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické 

posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. (šírka vodorovnej plochy bola 1300mm, čo 

nepostačuje na otočenie vozíka) Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie je upravený 

proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

ok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Nástupná hrana 

schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu kde hrozí zakopnutie.  Nie je vyhradené najmenej 

jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

e je riešené mestským parkoviskom v blízkosti inštitúcie) 

úsek odbornej a regionálnej literatúry: 

Táto budova nespĺňala žiadne vyhovujúce skutočnosti. Hlavný vstup do inštitúcie nebol 

zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm, pričom dvere boli otvárané von. Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie 

95 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

evidza, k   

k.ú. Prievidza. Inštitúcia sa skladá z dvoch samostatne 

stojacich budov na rozličných adresách. Na Záhradníckej ulici sídli úsek práce s dospelými a úsek 

práce s deťmi a mládežou do 15 rokov. Na Košovskej ulici sídli úsek odbornej a regionálnej 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

úsek práce s dospelými a úsek práce s deťmi a mládežou do 15 

Vstup do priestorov knižnice je možný aj vedľajším vstupom, ktorý je na úrovni terénu. 

Vstupné dvere sú dvojkrídlové s možnosťou otvorenia na viac ako 900mm.  Záchodová kabína 

a minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej kabíne bolo umiestnené 

umývadlo a dvere boli šírky 900mm a otvárané von. Na dverách bolo umiestnené aj madlo. Prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne rozoznateľný od okolia. Vnútorná 

schodisková plošina bola vyhovujúca a plne funkčná. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že hlavný vstup do inštitúcie nebol zabezpečený vstupom na úrovni komunikácie pre 

ou plošinou. Iinštitúcia síce 

rampu má, ale nie je vyhovujúca a nedá sa ňou dostať na výšku hlavného vstupu) Pred vstupom do 

stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere boli automatické 

(šírka vodorovnej plochy bola 1300mm, čo 

nepostačuje na otočenie vozíka) Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie je upravený 

proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

ok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Nástupná hrana 

schodiskového stupňa prečnieva cez podstupnicu kde hrozí zakopnutie.  Nie je vyhradené najmenej 

jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Táto budova nespĺňala žiadne vyhovujúce skutočnosti. Hlavný vstup do inštitúcie nebol 

e chodcov bez vyrovnávacích stupňov  ani rampou 

prípadne schodiskovou plošinou. Pred vstupom do stavby nebola vodorovná plocha najmenej 1500 

x 1500 mm, pričom dvere boli otvárané von. Povrch vstupnej podesty a vonkajšieho schodiska nie 
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je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Chýbajú 

výrazne farebne rozoznateľné značenia prvého a posledného stupňa schodiskového ramena  od 

okolia. Chýba WC pre ľudí s obmedzenou schopnosťou. Nie je vyhradené najmenej jedno 

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní len čiastočne 

nakoľko je prístup zabezpečený len schodiskom. Uviedli však, že sú pracovníčky knižnice veľmi 

ochotné a vždy pomáhajú aj s kočíkom. Z hľadiska

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnoten

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. HNK 

dala vypracovať projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa 

neboli schválené. Ako problém vidia hlavne finančné možnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Chýbajú 

výrazne farebne rozoznateľné značenia prvého a posledného stupňa schodiskového ramena  od 

. Chýba WC pre ľudí s obmedzenou schopnosťou. Nie je vyhradené najmenej jedno 

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní len čiastočne 

nakoľko je prístup zabezpečený len schodiskom. Uviedli však, že sú pracovníčky knižnice veľmi 

ochotné a vždy pomáhajú aj s kočíkom. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. HNK 

projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa 

neboli schválené. Ako problém vidia hlavne finančné možnosti.  

yku. Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. taktiež nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena o 150mm. Chýbajú 

výrazne farebne rozoznateľné značenia prvého a posledného stupňa schodiskového ramena  od 

. Chýba WC pre ľudí s obmedzenou schopnosťou. Nie je vyhradené najmenej jedno 

parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 33% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 67% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú s prístupom do budovy spokojní len čiastočne 

nakoľko je prístup zabezpečený len schodiskom. Uviedli však, že sú pracovníčky knižnice veľmi 

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

ia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. HNK 

projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa 



 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca. Prístup do inštitúcie je 

zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do s

1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch 

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana zvončekového panelu je vo 

výške 1396mm. Maximálna výška 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 5,24%. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

vstupu je 1540mm, minimálna šírka rampy pre 

1300mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy 

je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľ

najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je 

vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané 

ručne. V inštitúcií sa nachádza viacero schodiskových plošín, ktor

Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej 

kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je 

vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základ

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ploche má najmenej 3500mm.  

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie , že sú so vstupom aj vybavením inštitúcie maximálne spokojní. 

Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu rekl

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Napríklad aj na úrade práce. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

  Šumperská 35/1, 971 01 Prievidza, 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre

ciálnych vecí a rodiny v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca. Prístup do inštitúcie je 

zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch 

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana zvončekového panelu je vo 

výške 1396mm. Maximálna výška zvončekového panelu je 1400mm. Vonkajšie schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 5,24%. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

vstupu je 1540mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 

1300mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy 

je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľ

najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je 

vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané 

ručne. V inštitúcií sa nachádza viacero schodiskových plošín, ktoré sú plne funkčné a vyhovujúce. 

Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej 

kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je 

vybavené sklopnými držadlami. Zariadenie má základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie , že sú so vstupom aj vybavením inštitúcie maximálne spokojní. 

Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Napríklad aj na úrade práce.  
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

Šumperská 35/1, 971 01 Prievidza,  

k.ú. Prievidza. Objekt je situovaný v centre mesta. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Inštitúcia je na základe vyhlášky 532/2002 Z. z. úplne vyhovujúca. Prístup do inštitúcie je 

tavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  automatické posuvné so šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. Povrch 

vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Horná hrana zvončekového panelu je vo 

zvončekového panelu je 1400mm. Vonkajšie schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

zabezpečený hlavný vstup má dĺžku viac ako 9m a sklon 5,24%. 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy hlavného 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 

1300mm. Rampa je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy 

je aj odpočívadlo s dĺžkou najmenej 2000mm. Pred vstupnými dverami výťahu je voľný priestor 

najmenej 1400x1400mm. Vstupné dvere výťahu sú minimálnej šírky 800mm. Kabína výťahu je 

vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200mm. Dvere nie sú otvárané 

é sú plne funkčné a vyhovujúce. 

Záchodová kabína WC spĺňa minimálne pôdorysné rozmery pre osoby na vozíku. V záchodovej 

kabíne je umiestnené umývadlo a dvere sú minimálnej šírky 800mm a otvárané von. WC je 

né informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie , že sú so vstupom aj vybavením inštitúcie maximálne spokojní. 

amu o tom na čo majú občania s istým 
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 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Riaditeľka odboru služieb sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. 

Stavebné úpravy ÚPSVaR už boli reali

schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať stavebné úpravy v 

zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov do 

rozpočtu úradu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľka odboru služieb sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. 

Stavebné úpravy ÚPSVaR už boli realizované. Bola vybudovaná vstupná rampa, namontované 

schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať stavebné úpravy v 

zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov do 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Riaditeľka odboru služieb sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornený na nedostatky. 

zované. Bola vybudovaná vstupná rampa, namontované 

schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať stavebné úpravy v 

zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov do 



 

 

Obecný úrad Radobica 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Radobica.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou

podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm.  Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou sc

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojn

na druhé podlažie nachádzajú schody. Podľa opýtaných by prijali kanceláriu na prízemí. S 

parkovaním opýtaní problém nemali aj keď parkovacie miesto pre imobilných nie je priamo 

vyhradené. K ostatným veciam sa opýtaní nevyj

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

nárok.  

 Obecný úrad prejavil záujem

zistené nedostatky a následne boli

obecného úradu Radobica bolo zorganizované

bez bariér a zástupcu verejnosti

realizovaný v objekte Obecný úrad

k stavebnej stránke inštitúcie, uviedla

nevyhovujúce. Zástupca verejnosti

uviedol, že keď sa konajú voľby

  Obecný úrad Radobica 

  Radobica 124, 972 48 Radobica 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Radobica. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou vnútorného schodiska sú podstupnice

podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

nej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou sc

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa 

na druhé podlažie nachádzajú schody. Podľa opýtaných by prijali kanceláriu na prízemí. S 

parkovaním opýtaní problém nemali aj keď parkovacie miesto pre imobilných nie je priamo 

vyhradené. K ostatným veciam sa opýtaní nevyjadrovali.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde

boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu,

úrad Radobica. V diskusií sa Ing. Andrea

uviedla čo je podľa vyhlášky č.532/2002 

verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný so vstupom na

voľby je to v  miestnosti kde sa dá dostať aj občanom
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

vnútorného schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

nej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

í so vstupom do budovy nakoľko sa 

na druhé podlažie nachádzajú schody. Podľa opýtaných by prijali kanceláriu na prízemí. S 

parkovaním opýtaní problém nemali aj keď parkovacie miesto pre imobilných nie je priamo 

adrovali.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

kde bolo poukázané na 

 V kancelárii starostky 

pracovníkov projektu Spoločnosť 

prieskumu, ktorý bol 

Andrea Bujnová vyjadrila 

 Z. z. vyhovujúce a 

na druhé poschodie, ale 

občanom s istým druhom 
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postihnutia. Na túto skutočnosť 

vozíku alebo staršieho občana pracovníčky

aj u nich doma. Starostka ďalej uviedla,

zdravotné problémy.  Starostka

a ocenila pripomienky na základe

a vyjadrila svoje stanovisko. Uznala,

A ak to bude možné z finančnýc

aj keď podľa jej názoru by takáto

financií. Na to sa aj Ing. Bujnová

by pravdepodobne nebolo možné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sa pani starostka vyjadrila, že aj je potreba

pracovníčky úradu sú ochotné a vybavia týchto

uviedla, že v obci evidujú hlavne starších občanov,

Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum

základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu

Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku

nančných prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu

takáto rekonštrukcia musela byť komplexná a

nová vyjadrila, že je to pravda, pretože obecný úrad

možné osadiť schodiskovú plošinu.  

treba vybaviť občana na 

týchto ľudí na prízemí alebo 

občanov, ktorí už majú aj 

prieskum veľmi pozitívne 

objektivitu našich zistení 

vozíku nezabezpečený. 

tomu priaznivo naklonená 

a vyžiadala by si viac 

úrad sídli v budove kde 



 

 

Obecný úrad Ráztočno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Ráztočno. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v ma

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko n

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiest

nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

najmenej 3500mm. Vonkajšie schod

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Prístup na druhé podlažie je iba 

schodiskom 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu ani mamičkám s kočíkom. Privítali by predovšetkým v

vstupu. Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš 

šmykľavé a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom 

nárok. Informovanosť formou letákov prípadne inou formou.

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli mon

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

 
 

  Obecný úrad Ráztočno 

  Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v ma

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

najmenej 3500mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Prístup na druhé podlažie je iba 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu ani mamičkám s kočíkom. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu 

vstupu. Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš 

šmykľavé a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

nárok. Informovanosť formou letákov prípadne inou formou. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.  
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Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Súčasťou schodiska sú 

ie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

nené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má 

isko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Prístup na druhé podlažie je iba 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 36% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 64% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

ybudovanie rampy a celkovú úpravu 

vstupu. Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš 

šmykľavé a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

itorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 
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Obecný úrad Rudnianska Lehota

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

     

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Rudnianska Lehota.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch str

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

Pred vstupom do stavby nie je 

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúc

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka 

stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy Obecného úradu, pretože neum

ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko, ktoré znemožňuje prístup 

osobám na invalidnom vozíčku a

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu rekl

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosť

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.

 
 
 

Obecný úrad Rudnianska Lehota 

  Obecný úrad Rudnianska Lehota 

  Rudnianska Lehota 225, 972 26  

  

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Rudnianska Lehota Inštitúcia 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

nie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch str

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka 

stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0

z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných obč

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy Obecného úradu, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez 

ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko, ktoré znemožňuje prístup 

osobám na invalidnom vozíčku a taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosť

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.  

 

   

 je obecným úradom v 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

nie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

ii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

ožňuje vstup všetkým osobám bez 

ohľadu na ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko, ktoré znemožňuje prístup 

taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska  

amu o tom na čo majú občania s istým druhom 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 



 

 

Obecný úrad Sebedražie 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Sebedražie.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do budovy inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad 

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vnútorného schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozozn

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľkou bariérou je 

predovšetkým vnútorné schodisko. Opýtaní by prijali predovšetkým vybudovanie schodi

plošiny alebo výťahu. Taktiež neboli spokojní s

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 Obecný úrad Sebedražie

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostky obecného

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej

z. vyhovujúce a nevyhovujúce. 

druhé podlažie. Schodisko je  podľa

  Obecný úrad Sebedražie 

  Hlavná 471/13, 972 05 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad 

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vnútorného schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

o by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľkou bariérou je 

predovšetkým vnútorné schodisko. Opýtaní by prijali predovšetkým vybudovanie schodi

plošiny alebo výťahu. Taktiež neboli spokojní s možnosťou parkovania. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Sebedražie prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

obecného úradu Sebedražie bolo zorganizované

Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

 realizovaný v objekte Obecný úrad Sebedražie.

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky

 Zástupca verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný

podľa neho nevyhovujúce. Taktiež uviedol, že
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Samotný obecný úrad 

sídli na 2.NP kde je prístup zabezpečený iba schodiskom. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska 

je upravený proti šmyku. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou  

vnútorného schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm.  Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

ateľné od okolia. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

o by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Veľkou bariérou je 

predovšetkým vnútorné schodisko. Opýtaní by prijali predovšetkým vybudovanie schodiskovej 

možnosťou parkovania. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Sebedražie. V diskusií sa Ing. 

vyhlášky č.532/2002 Z. 

nespokojný so vstupom na 

že vstupné dvere sa zle 
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otvárajú. Na to vyjadrila aj pani

vymeniť. Následne sa Ing. Bujnová

by vhodné prístup na 2.NP upraviť.

prvého kontaktu na prízemí nakoľko

tieto skutočnosti sa pani starostka

priaznivo naklonení rekonštrukcií.

pozitívne a ocenila pripomienky 

pre občanov na vozíku nezabezpečený.

zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pani starostka, že aj podľa nej sú dvere príliš

Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP je naozaj

upraviť. Prípadne zvoliť aspoň alternatívu aby

nakoľko vstup do budovy je vyhovujúci bez použitia

starostka vyjadrila, že takéto riešenie by boli schopní

rekonštrukcií. Starostka obecného úradu vníma vykonaný

 na základe vykonaného prieskumu. Uznala,

nezabezpečený. A ak to bude možné z finančných

priaznivo naklonená.  

príliš ťažké a plánujú ich 

naozaj nevyhovujúce a bolo 

aby sa vytvorilo miesto 

použitia schodiska.  Na 

schopní spraviť. A že sú 

vykonaný prieskum veľmi 

Uznala, že prístup na 2.NP je 

finančných prostriedkov 



 

 

Obecný úrad Seč 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie b

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom (dva schodiskové stupne). Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie

vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska aj vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti n

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je vybavený schodiskom. Opýtaní by prijali vybudovanie nájazdovej rampy, aby sa nielen 

človek na invalidnom vozíku, ale aj starší občania dokázali samostatne pohybovať po priestoroch 

Obecného úradu. S parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného zne

nárok.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a 

neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú 

stavebným úpravám a novým projek

 

 
 

  Obecný úrad Seč 

  Seč 133, 972 26 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Seč. Inštitúcia je obecným úradom v obci Seč.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom (dva schodiskové stupne). Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

menej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska aj vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

chopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je vybavený schodiskom. Opýtaní by prijali vybudovanie nájazdovej rampy, aby sa nielen 

m vozíku, ale aj starší občania dokázali samostatne pohybovať po priestoroch 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného zne

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a 

neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú 

stavebným úpravám a novým projektom priaznivo naklonený.  
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je obecným úradom v obci Seč. 

oli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom (dva schodiskové stupne). Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

vo výške 900mm. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

menej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  Povrch schodiska aj vstupnej podesty nie je upravený proti šmyku. 

Inštitúcia nemá vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

chopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

a vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 87% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je vybavený schodiskom. Opýtaní by prijali vybudovanie nájazdovej rampy, aby sa nielen 

m vozíku, ale aj starší občania dokázali samostatne pohybovať po priestoroch 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

plánovaniu odstránenia zistených 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že doposiaľ neboli realizované žiadne projekty a 

neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú 
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Obecný úrad Šútovce 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhov

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

ako aj schodiska nie je upravený prot

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne o

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa 

tu nachádzajú schody. Podľa opýtaných chýba

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci obecného úradu vyjadrili, že do

realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V

prieskum vnímajú veľmi pozitívne.

 

 

 

 

  Obecný úrad Šútovce 

  Šútovce 39, 972 01 Bojnice 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Šútovce Inštitúcia je obecným úradom v obci Šútovce. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne o

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa 

tu nachádzajú schody. Podľa opýtaných chýbajú hlavne zábradlia.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

nosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa zamestnanci obecného úradu vyjadrili, že do

realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V

prieskum vnímajú veľmi pozitívne. 

becným úradom v obci Šútovce.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

ujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej podesty 

i šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 64% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 13% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní so vstupom do budovy nakoľko sa 

jú hlavne zábradlia.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

nosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa zamestnanci obecného úradu vyjadrili, že doposiaľ neboli 

realizované žiadne projekty a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. Vykonaný 



 

 

Obecný úrad Temeš 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ram

rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Schodisko nie je vybavené

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov,

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup d

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a

postihnuté osoby. Ako riešenie by privítali 

s kočíkmi a seniorom. Z hľadiska  informovanosti by tak

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Obecný úrad Temeš prejavil

zistené nedostatky a následne boli

obecného úradu Temeš bolo zorganizované

bez bariér a zástupcu verejnosti

realizovaný v objekte Obecný úrad

stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa

je nespokojný so vstupom do 

nevyhovujúce. Hlavne v zimných

starostka, že si je vedomá nedostatkov,

sú ochotní zamestnanci chodiť na

prízemí kde je umožnení prístup 

  Obecný úrad Temeš 

  Temeš 140, 972 29 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Temeš. Inštitúcia je obecným úradom v obci Temeš.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej 

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

e vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

iska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov,

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup d

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a

postihnuté osoby. Ako riešenie by privítali vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom 

seniorom. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde

boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu,

úrad Temeš. V diskusií sa Ing. Andrea Bujnová

podľa vyhlášky č.532/2002 Z. z. Zástupca verejnosti

budovy ako aj na druhé poschodie. Schodisko

zimných mesiacoch sa na schodoch dosť šmýka. Na

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo

na požiadanie aj domov. V prípade volieb sa s 

 aj zo zadnej strany budovy priamo z komunikácie.
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je obecným úradom v obci Temeš. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Vonkajšie schodisko nemá 

ena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch vstupnej 

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

e vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

iska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený veľkým schodiskom, čo opýtaní pokladali za veľkú prekážku pre telesne a zmyslovo 

vybudovanie rampy, ktorá by vyhovovala tiež rodičom 

mer každý prijal lepšiu reklamu o tom na 

kde bolo poukázané na 

odstránenie. V kancelárii starostu 

covníkov projektu Spoločnosť 

prieskumu, ktorý bol 

Bujnová vyjadrila k stavebnej 

verejnosti sa vyjadril, že 

Schodisko je  podľa neho 

Na to vyjadrila aj pani 

alebo starších občanov 

 občanmi stretávajú na 

komunikácie. Starostka ďalej 
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uviedla, že v obci neevidujú zdravotne

sluchovo postihnutú osobu. Následne

nevyhovujúce a bolo by vhodné

vyjadrila, že takéto riešenie by 

nakoľko má obec málo obyvateľov

úradu vníma vykonaný prieskum

prieskumu. Uznala, že prístup na

možné z finančných prostriedkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne

Následne sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko

vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto skutočnosti

 boli schopní spraviť len v prípade dotácií

obyvateľov a rozpočet obce väčšie investície nezvládne.

prieskum pozitívne a ocenila pripomienky na 

na 2.NP je pre občanov na vozíku nezabezpečený.

prostriedkov zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo naklonená.

prípadne slabozrakú alebo 

schodisko na 2. NP je naozaj 

skutočnosti sa pani starostka 

dotácií formou eurofondov 

nezvládne. Starostka obecného 

 základe vykonaného 

nezabezpečený. A ak to bude 

naklonená.  



 

 

Obecný úrad Tužina 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do sta

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za

vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obme

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vy

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 63

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľ

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne, nakoľko je prístup na 

2.NP zabezpečený iba schodiskom. S parkovaním problém neuvádzajú. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obecný úrad Tužina 

  Tužina 76, 972 14 Tužina 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je obecným úradom v obci Tužina.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do sta

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za

vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vy

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37

z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne, nakoľko je prístup na 

2.NP zabezpečený iba schodiskom. S parkovaním problém neuvádzajú. Z hľadiska  informovanosti 

lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril.  
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je obecným úradom v obci Tužina. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je je zabezpečený schodiskom. Pred vstupom do stavby je vodorovná 

plocha najmenej 1500 x 1500 mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. 

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Vnútorné 

schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Inštitúcia nemá vyhradené najmenej 

dzenou schopnosťou pohybu. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.  Zariadenie nemá základné 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

Verejnosť vníma inštitúciu za 37% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

adu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie, že sú so vstupom spokojný iba čiastočne, nakoľko je prístup na 

2.NP zabezpečený iba schodiskom. S parkovaním problém neuvádzajú. Z hľadiska  informovanosti 

lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o tom na čo majú 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 
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Obecný úrad Valaská Belá

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Valaská Belá. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

1200mm až 2000mm nad podlahou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena far

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je 

upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

ploche má najmenej 3500mm.  

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 4% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je 

zabezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

mestského úradu. Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípad

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na mestskom úrade. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril. 

 
 
 
 

Obecný úrad Valaská Belá 

  Obecný úrad Valaská Belá 

  Valaská Belá 1, 972 28 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá Inštitúcia je obecným úradom v obci 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch 

lom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

1200mm až 2000mm nad podlahou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena far

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je 

upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

ezbariérovosti a 4% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je 

ezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípad

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

takéto informácie aj priamo na mestskom úrade.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

bčanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

skutočnostiam sa obecný úrad doposiaľ nevyjadril.  

je obecným úradom v obci 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Schodisko je vybavené po oboch 

lom vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 

1200mm až 2000mm nad podlahou. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je 

upravený proti šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

a šírka stojiska na odstavnej 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

ezbariérovosti a 4% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Zadný vstup je 

ezpečený rampou. Parkovacie miesto pre osoby s ŤZP je vyhradené priamo za budovou 

Opýtaní boli spokojní aj s prístupom do jednotlivých kancelárií. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť formou reklamy prípadne letákov o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Uviedli, že by prijali 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

bčanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

 



 

 

Obecný úrad Veľká Čausa

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Veľká Čausa.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Hlavný vstup do budovy je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je zabezpečený iba priamym schodiskom. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou

priamo pred budovou obecného úradu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vs

budovy síce nie je vybavený veľkým schodiskom, to sa však nachádza vo vnútri budovy, ktoré 

neumožňuje prístup občanom so zdravotným znevýhodnením.  Opýtaní by privítali predovšetkým 

vybudovanie výťahu. S parkovaním boli vš

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 Obecný úrad Veľká Čausa

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostky obecného

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný

Andrea Bujnová vyjadrila k stavebnej

z. verejnosti sa vyjadril, že je nespokojný

rad Veľká Čausa 

  Obecný úrad Veľká Čausa 

  Veľká Čausa 83, 971 01 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Hlavný vstup do budovy je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je zabezpečený iba priamym schodiskom. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

ržadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Parkovanie je zabezpečené 

priamo pred budovou obecného úradu.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy síce nie je vybavený veľkým schodiskom, to sa však nachádza vo vnútri budovy, ktoré 

neumožňuje prístup občanom so zdravotným znevýhodnením.  Opýtaní by privítali predovšetkým 

parkovaním boli všetci opýtaní spokojní. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Čausa prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

nedostatky a následne boli odporúčané návrhy 

obecného úradu Veľká Čausa bolo zorganizované

Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

realizovaný v objekte Obecný úrad Veľká Čausa.

stavebnej stránke inštitúcie, uviedla čo je podľa vyhlášky

nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Schodisko
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Hlavný vstup do budovy je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že prístup na 2.NP je zabezpečený iba priamym schodiskom. 

Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

ržadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a 

vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

. Parkovanie je zabezpečené 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

tupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy síce nie je vybavený veľkým schodiskom, to sa však nachádza vo vnútri budovy, ktoré 

neumožňuje prístup občanom so zdravotným znevýhodnením.  Opýtaní by privítali predovšetkým 

etci opýtaní spokojní. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Čausa. V diskusií sa Ing. 

vyhlášky č.532/2002 Z. 

Schodisko je podľa neho 
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príliš strmé a staré. Následne sa Ing.

už historické schodisko a osadenie

Upozornila starostu, že by aspoň

by slúžil na privolanie pracovníčky

júl bude prebiehať rekonštrukcia 

je financovaná formou dotácií z

vstupu, ktorý by bol bezbariérový.

pozitívne a ocenila pripomienky 

pre občanov na vozíku nezabezpečený.

ale starších občanov je tu veľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko na 2. NP

osadenie schodiskovej plošiny by pravdepodobne

aspoň ako dočasné riešenie mohli umiestniť na prízemí

pracovníčky obecného úradu. Starostka nás oboznámila,

 strechy, kúrenia a výmena okien na obecnom

z EU. Ďalej uviedla, že je naplánovaná aj rekonštrukcia

bezbariérový. Starostka obecného úradu vníma vykonaný

 na základe vykonaného prieskumu. Uznala,

nezabezpečený. Uviedla, že občanov na vozíku v obci

NP možno považovať za 

pravdepodobne nebolo možné. 

prízemí zvonček, ktorý 

oboznámila, že v mesiaci jún - 

obecnom úrade. Rekonštrukcia 

rekonštrukcia zadného 

vykonaný prieskum veľmi 

Uznala, že prístup na 2.NP je 

obci momentálne nemajú, 



 

 

Obecný úrad  Zemianske Kostoľany

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

úradom v obci Zemianske Kostoľany.

 Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informa

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie j

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orient

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 73% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 27% za neprístupnú. Z náhodne opýta

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Prístup na obecný úrad 

je priamo z komunikácie. Miesto prvého kontakt

riešenie. Niektorí ale uviedli, že z ich pohľadu sú vstupné priestory malé a úzke. 

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k pl

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný 

prieskum veľmi pozitívne. V blízkej budúcnosti neplánujú žiadne projekty. 

 

 

 

Obecný úrad  Zemianske Kostoľany 

  Obecný úrad  Zemianske Kostoľany

  4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Zemianske Kostoľany. Inštitúcia

úradom v obci Zemianske Kostoľany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informa

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 73% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 27% za neprístupnú. Z náhodne opýta

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Prístup na obecný úrad 

je priamo z komunikácie. Miesto prvého kontaktu je na prízemí, čo je podľa opýtaných dobré 

riešenie. Niektorí ale uviedli, že z ich pohľadu sú vstupné priestory malé a úzke. 

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

hodnenia nárok.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný 

V blízkej budúcnosti neplánujú žiadne projekty.  
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Obecný úrad  Zemianske Kostoľany 

4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany 

k.ú. Zemianske Kostoľany. Inštitúcia je obecným 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Vnútorné 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

e vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 73% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 27% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Prístup na obecný úrad 

u je na prízemí, čo je podľa opýtaných dobré 

riešenie. Niektorí ale uviedli, že z ich pohľadu sú vstupné priestory malé a úzke. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

ánovaniu odstránenia zistených 

Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný 
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Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty

 Prevádzky Slovenskej poš

inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  

Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte

skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov

sa vyjadrila vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere 

vyhodnotenia výsledkov za prevádzky Slovenskej pošty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty 

nskej pošty boli vyhodnocované ako celok. Po vykonaní osobnej návštevy 

inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  

Slovenskej pošte doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným 

tiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam 

edúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere 

vyhodnotenia výsledkov za prevádzky Slovenskej pošty.  

Po vykonaní osobnej návštevy 

inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  

doručené s možnosťou vyjadrenia stanoviska k zisteným 

. K zisteným skutočnostiam 

edúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere 



 

 

Pošta Bojnice 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Bojnice.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášk

považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskovéh

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu.  Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je nie u

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, 

predovšetkým rampa a zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s 

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o

znevýhodnenia nárok.  

  

 

 

 

 

 

 

  Pošta Bojnice 

  Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášk

považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu.  Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je nie upravený proti šmyku. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

áze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

vedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu 

zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s 

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 
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Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice 

je prevádzkou Slovenskej pošty v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

o ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pravený proti šmyku. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

áze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

vedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu 

zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich 

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 
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Pošta Bystričany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Bystričany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Pred vstupom do stavby nie  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere 

sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, 

predovšetkým rampa a zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojn

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o

znevýhodnenia nárok.  

   

 

 

 

 

 

 

  Pošta Bystričany 

  Osloboditeľov 22, 972 45 Bystričany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou 

podstupnice. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

00mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Pred vstupom do stavby nie  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere 

sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné 

rmačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm. 

lšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu 

zábradlie. Niekoľko opýtaných nebolo spokojných s parkovaním, z ich 

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Osloboditeľov 22, 972 45 Bystričany 

je prevádzkou pošty v obci 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou 

podstupnice. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

00mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Pred vstupom do stavby nie  je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere 

sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné 

rmačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a šírka stojiska na odstavnej ploche má najmenej 3500mm.  

lšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

že nie sú so vstupom spokojní. Chýba im tu 

ých s parkovaním, z ich 

pohľadu je málo parkovacích miest, ktoré sú väčšinou obsadené. Z hľadiska  informovanosti by 

tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 



 

 

Pošta Chrenovec -  Brusno

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Chrenovec - Brusno.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. (zadný vstup). Povrch vstupnej 

podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabez

vstup má dĺžku viac ako 9m. Mximálny pozdĺžny sklon rampy je dodržaný. 

minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa je po 

oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťo

dĺžkou najmenej 2000mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou 

schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom von.  V inštitúcii

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 1

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že so vstupom sú spokojní. Hlavný vstup do budovy 

je síce vybavený schodiskom, avšak zadný vstup má vybudovanú rampu, čo všetci opýtaní v

privítali. Z hľadiska  informovanosti opýtaní najčastejšie odpovedali, že by prijali lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Napríklad formou letákov prípadne plagátov na inštitúciách. 

   

 

 

 

rusno 

  Pošta Chrenovec - Brusno 

  Chrenovec – Brusno 1, 972 32 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Chrenovec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. (zadný vstup). Povrch vstupnej 

podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabez

Mximálny pozdĺžny sklon rampy je dodržaný. Šírka rampy je 1522mm, 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa je po 

oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Súčasťou rampy je aj odpočívadlo s 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, vonkajšie schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom von.  V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

opnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 1

ú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že so vstupom sú spokojní. Hlavný vstup do budovy 

iskom, avšak zadný vstup má vybudovanú rampu, čo všetci opýtaní v

privítali. Z hľadiska  informovanosti opýtaní najčastejšie odpovedali, že by prijali lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

lad formou letákov prípadne plagátov na inštitúciách.  
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. (zadný vstup). Povrch vstupnej 

podesty ako aj rampy je upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený zadný 

Šírka rampy je 1522mm, 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa je po 

u rampy je aj odpočívadlo s 

Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Súčasťou 

vonkajšie schodisko nemá 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že so vstupom sú spokojní. Hlavný vstup do budovy 

iskom, avšak zadný vstup má vybudovanú rampu, čo všetci opýtaní v obci 

privítali. Z hľadiska  informovanosti opýtaní najčastejšie odpovedali, že by prijali lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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Pošta Čavoj 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce p

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpra

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je 

zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo vere

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko

osobám na invalidnom vozíčku a

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Čavoj 

  Čavoj 31, 972 29 Čavoj 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čavoj. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci Čavoj.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je 

obmedzenou schopnosťou pohybu.   

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

itúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo vere

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodiskový stupeň, ktorý znemožňuje prístup 

osobám na invalidnom vozíčku a taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

je prevádzkou pošty v obci Čavoj. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

odľa vyhlášky považujeme, že 

zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo 

výške 1200mm až 2000mm nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

vou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do 

stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu 

so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V inštitúcii nie je 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

itúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

vý stupeň, ktorý znemožňuje prístup 

taktiež osobám zo zrakovým postihnutím. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 



 

 

Pošta Čereňany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Čereňany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmen

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej 

podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou p

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodn

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní bo

pred budovou Pošty.  Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch sa ale pred budovou 

šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože takmer nikto nevedel na čo 

majú občania nárok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Čereňany 

  Na Hlodzi 2, 972 46 Čereňany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmen

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej 

podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo 

pred budovou Pošty.  Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch sa ale pred budovou 

šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože takmer nikto nevedel na čo 
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej 

podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie 

Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

e opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo 

pred budovou Pošty.  Niektorí opýtaní sa vyjadrili, že v zimných mesiacoch sa ale pred budovou 

šmýka. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože takmer nikto nevedel na čo 
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Pošta Diviacka Nová Ves  

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie  : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Diviacka Nová Ves. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku.  Schodisko je 

po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmen

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm +  šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty.. 

Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom, uviedli, že hlavne v zimných mesiacoch mávajú 

problém. Opýtaní boli spokojní s

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Diviacka Nová Ves 

  Diviacka Nová Ves, č.1, 972 24 D

 Ves 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

itúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku.  Schodisko je 

po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

ažujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

e je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm +  šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

orov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

nosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty.. 

Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom, uviedli, že hlavne v zimných mesiacoch mávajú 

problém. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty.  Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 

istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok 

972 24 Diviacka Nová  

 je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

itúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska  je upravený proti šmyku.  Schodisko je 

po oboch stranách vybavené držadlami vo výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

ažujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

e je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm +  šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

orov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

nosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty.. 

Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom, uviedli, že hlavne v zimných mesiacoch mávajú 

red budovou Pošty.  Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s 



 

 

Pošta Diviaky nad Nitricou

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v obci Diviaky nad Nitricou.  

Na základe obhliadky danej inštitúc

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznače

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska 

nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zariadenie nemá základné informač

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybav

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní by privítali 

vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z

mamička s kočíkom odpovedala, že do budovy sa nemôže dostať bez pomoci druhých ľudí a prijala 

by vybudovanie rampy. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu a 

informovanosť, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta Diviaky nad Nitricou 

  Pošta Diviaky nad Nitricou 

  Diviaky nad Nitricou 201, 972 25

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

e sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska 

nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybav

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní by privítali 

vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z hľadiska bezbariérovosti. Taktiež 

edala, že do budovy sa nemôže dostať bez pomoci druhých ľudí a prijala 

by vybudovanie rampy. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu a 

informovanosť, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 

k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

ie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

ný prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

e sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch schodiska 

nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

né zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní by privítali 

hľadiska bezbariérovosti. Taktiež 

edala, že do budovy sa nemôže dostať bez pomoci druhých ľudí a prijala 

by vybudovanie rampy. Z hľadiska  informovanosti by opýtaní prijali lepšiu reklamu a 

informovanosť, na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Dolné Vestenice 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Slovenskej pošty v obci Dolné Vestenice.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch rampy  je upravený proti šmyku. R

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitú

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie mi

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený hlavný vstup má sklon viac ako 1:8  

základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okolo

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Prijali by, keby 

rampa nebola taká strmá a vchodové dvere do inštitúcie boli  ľahšie otvárateľné. Z hľadiska  

informovanosti nie sú spokojní a prijali by lepšiu informovanosť napríklad letáčikmi umiestnen

na pošte.   

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Dolné Vestenice 

  Krátka 271/2, 972 23  Dolné Vestenice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia

venskej pošty v obci Dolné Vestenice.   

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Povrch rampy  je upravený proti šmyku. Rampa je široká najmenej 1300mm. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie mi

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený hlavný vstup má sklon viac ako 1:8  (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m 

Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

itúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Prijali by, keby 

vchodové dvere do inštitúcie boli  ľahšie otvárateľné. Z hľadiska  

informovanosti nie sú spokojní a prijali by lepšiu informovanosť napríklad letáčikmi umiestnen

Krátka 271/2, 972 23  Dolné Vestenice 

k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

ampa je široká najmenej 1300mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

cii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na 

e rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m 

Rampa nemá po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

idúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

itúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Prijali by, keby 

vchodové dvere do inštitúcie boli  ľahšie otvárateľné. Z hľadiska  

informovanosti nie sú spokojní a prijali by lepšiu informovanosť napríklad letáčikmi umiestnenými 



 

 

Pošta Handlová 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Handlová. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  posuvné so šírkou ot

rampy je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ak

základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco um

stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupo

budovy je zabezpečený  rampou, čo opýtaní pokladajú za dobré riešenie. Niektorý opýtaní sa 

sťažovali na parkovanie, podľa nich je ďaleko od budovy. S prístupom do budovy boli všetci 

spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takm

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Handlová 

  Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  posuvné so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch 

rampy je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m 

sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy je 1592mm, minimálna šírka rampy pre 

ťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Rampa nie je po oboch 

stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  rampou, čo opýtaní pokladajú za dobré riešenie. Niektorý opýtaní sa 

sťažovali na parkovanie, podľa nich je ďaleko od budovy. S prístupom do budovy boli všetci 

spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová 

dzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha 

vorenia viac ako 900mm.  Povrch 

rampy je upravený proti šmyku. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre 

vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšia rampa, ktorou je 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m 

Šírka rampy je 1592mm, minimálna šírka rampy pre osoby s 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

Rampa nie je po oboch 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

m spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  rampou, čo opýtaní pokladajú za dobré riešenie. Niektorý opýtaní sa 

sťažovali na parkovanie, podľa nich je ďaleko od budovy. S prístupom do budovy boli všetci 

er každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 
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Pošta Horná Ves 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu   : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Horná Ves.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je

1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené W

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s os

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  priamo z komunikácie, čo umožňuje vstup osobám so zníženou 

schopnosťou pohybu. S parkovaním opýtaní problém nemali.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok. Starší občania sa sťažovali na malé písmenká na dverách a všetkých 

tlačivách. Prijali by väčšie písmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Horná Ves 

  Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s os

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

érovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

je zabezpečený  priamo z komunikácie, čo umožňuje vstup osobám so zníženou 

schopnosťou pohybu. S parkovaním opýtaní problém nemali.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

hodnenia nárok. Starší občania sa sťažovali na malé písmenká na dverách a všetkých 

tlačivách. Prijali by väčšie písmo.  

Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

C pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

érovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

je zabezpečený  priamo z komunikácie, čo umožňuje vstup osobám so zníženou 

schopnosťou pohybu. S parkovaním opýtaní problém nemali.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

hodnenia nárok. Starší občania sa sťažovali na malé písmenká na dverách a všetkých 



 

 

Pošta Kamenec pod Vtáčnikom 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

pošty v obci Kamenec pod Vtáčnikom.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasle

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvoren

podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že v inštitúci

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na v

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z poh

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní boli spokojní s

pred budovou Pošty dokonca bolo aj vyznačené.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, 

pretože takmer nikto nevedel na čo majú občania nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta Kamenec pod Vtáčnikom  

  Pošta Kamenec pod Vtáčnikom 

  Ružičková 55, 972 44 Kamenec pod 

 Vtáčnikom 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia

pošty v obci Kamenec pod Vtáčnikom. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch vstupnej 

podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

budovy je priamo z komunikácie. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo 

a bolo aj vyznačené.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, 

pretože takmer nikto nevedel na čo majú občania nárok.  
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Ružičková 55, 972 44 Kamenec pod   

k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou 

dujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamo z komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

ia viac ako 900mm. Povrch vstupnej 

podesty je upravený proti šmyku. Inštitúcia má priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa 

i nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

ybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom maximálne spokojní. Vstup do 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo 

a bolo aj vyznačené.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, 
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Pošta Kanianka 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Kanianka.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla,  pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schop

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

s parkovaním. Z hľadiska  inform

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Kanianka 

  Slovenského národného povstania 5, 972 17 

 Kanianka 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

+ šírka dverného krídla,  pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schop

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

Slovenského národného povstania 5, 972 17  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený z úrovne komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

+ šírka dverného krídla,  pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

ovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 



 

 

Pošta Kľačno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Kľačno 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí j

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch 

podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup v

ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko. Prijali by hlavne vybudovanie rampy. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nár

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Kľačno 

  Kľačno 310, 972 15 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kľačno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch 

podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

šej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov,

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko. Prijali by hlavne vybudovanie rampy. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

e umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch 

podesty nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

šej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

šetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav. Prekážkou je predovšetkým schodisko. Prijali by hlavne vybudovanie rampy. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 
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Pošta Koš 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Koš. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Nájazdové 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.

 inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

43% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

budovy sa síce dá dostať s kočíkom ale

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

informácie.  

 

 

 

 

 

  Pošta Koš 

  Víťazstva 41, 972 41 Koš 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v 

a základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

upnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie 

je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Nájazdové pásy sú príliš strmé.  V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

dené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

43% prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 57% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

budovy sa síce dá dostať s kočíkom ale vozíčkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v 

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 

je prevádzkou Slovenskej pošty v 

a základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. Súčasťou schodiska sú 

upnice. Držadlo schodiska prečnieva začiatok aj koniec schodiskového ramena minimálne o 

150mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie 

pásy sú príliš strmé.  V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

dené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný len čiastočne. Do 

vozíčkar by sa do budovy nedostal. Taktiež sa vyjadrili, že v 

zimných mesiacoch a zlého počasia sa na nájazdových pásoch a schodoch šmýka. S parkovaním 

problém nemajú. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Niektorí opýtaní uviedli, že by 

prijali aj informátora na prevádzkach pošty alebo na iných inštitúciách, ktorý by podával takéto 



 

 

Pošta Lazany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Lazany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce sku

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von  so šírkou ot

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe v

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

1231mm, minimálna šírka rampy 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považu

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Ver

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najča

spokojní so vstupom, ktorý bol vybudovaný minulý mesiac. Bezbariérový vstup umožňuje vstup 

všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. So vstupom do budovy pošty nemajú problém 

ani osoby na invalidnom vozíku, staršie osoby, osoby zo zmyslovým postihnutím a

s kočíkmi. Taktiež opýtaní nemali problém s

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia

nárok.  

 
 
 
 

  Pošta Lazany 

  Hlavná 1, 972 11 Lazany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von  so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

1231mm, minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Všetci opýtaní boli 

spokojní so vstupom, ktorý bol vybudovaný minulý mesiac. Bezbariérový vstup umožňuje vstup 

všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. So vstupom do budovy pošty nemajú problém 

idnom vozíku, staršie osoby, osoby zo zmyslovým postihnutím a

kočíkmi. Taktiež opýtaní nemali problém s parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia
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je prevádzkou pošty v obci 

točnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka 

vorenia viac ako 900mm. 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska je upravený proti šmyku.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený vedľajší vstup má dĺžku menej ako 9m. 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy je 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za 

jeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Rampa nie je po oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Zariadenie 

nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

ejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

stejšie, že sú so vstupom spokojní. Všetci opýtaní boli 

spokojní so vstupom, ktorý bol vybudovaný minulý mesiac. Bezbariérový vstup umožňuje vstup 

všetkým osobám bez ohľadu na ich zdravotný stav. So vstupom do budovy pošty nemajú problém 

idnom vozíku, staršie osoby, osoby zo zmyslovým postihnutím a rodičia 

parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 
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Pošta Lehota pod Vtáčnikom 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

pošty v obci Lehota pod Vtáčnikom.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Šírka rampy je váčšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s os

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, 

ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované ná

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by 

takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

znevýhodnenia nárok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pošta Lehota pod Vtáčnikom  

  Pošta Lehota pod Vtáčnikom 

  Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnikom 972 

  42 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia

pošty v obci Lehota pod Vtáčnikom.   

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

Šírka rampy je váčšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre 

obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, 

ený hlavný vstup má dĺžku menej ako 9m. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by 

r každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnikom 972  

ota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

Šírka rampy je váčšia ako 1300mm, minimálna šírka rampy pre osoby s 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej 

podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Zariadenie nemá základné informačné 

zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej 

obami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšia rampa, 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

zory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli spokojní 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by 

r každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného 



 

 

Pošta Liešťany  

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Liešťany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka d

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

aj schodiska je upravený proti šmyku.  S

vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nem

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. V

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najč

zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje prístup osobám so zníženou schopnosťou pohybu 

a rodičom s kočíkmi. Opýtaní boli spokojní s

Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 

s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Liešťany 

  Liešťany 395, 972 27  Liešťany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

aj schodiska je upravený proti šmyku.  Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje prístup osobám so zníženou schopnosťou pohybu 

kočíkmi. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou 

a  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 

s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

verí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

účasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa 

vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

á vyznačený prvý a posledný stupeň 

schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

erejnosť vníma inštitúciu za 4% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 96% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

astejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy je 

zabezpečený schodiskom, čo neumožňuje prístup osobám so zníženou schopnosťou pohybu 

parkovaním, ktoré sa nachádza priamo pred budovou 

a  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 
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Pošta Nedožery - Brezany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v obci Nedožery  -  Brezany.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasle

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ak

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedz

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo v

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy.  

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

nárok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nedožery-Brezany 

  V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery

  Brezany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nedožery -  Brezany. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

nštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo v

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy.  Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 

V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery-  

Brezany. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

dujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

o 900mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

nštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

Z hľadiska  informovanosti by takmer 

každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia 



 

 

Pošta Nitrianske Pravno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Pravno. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce 

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od o

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej je

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstu

spokojní so vstupom do budovy pošty. Uviedli, že vstup je bezproblémový pre hendikepovaných 

ľudí a mamičky s kočíkmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o 

tom na čo majú občania s istým druhom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Pravno 

  Námestie SNP 71, 972 13 Nitrianske Pravno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. V inštitúcii nie je zriadené WC 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej je

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní boli veľmi 

spokojní so vstupom do budovy pošty. Uviedli, že vstup je bezproblémový pre hendikepovaných 

kočíkmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o 

tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Námestie SNP 71, 972 13 Nitrianske Pravno 

 je prevádzkou pošty v 

skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

kolia. V inštitúcii nie je zriadené WC 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

pom spokojní. Opýtaní boli veľmi 

spokojní so vstupom do budovy pošty. Uviedli, že vstup je bezproblémový pre hendikepovaných 

kočíkmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o 
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Pošta Nitrianske Rudno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie  : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Rudno.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska  nie je upravený proti šmyku. Schodisko nie je po oboch stranách vybavené držadlami vo 

výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosť

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty. 

Opýtaní videli  problém hlavne so schodiskom. Opýtaní boli len čiastočne spokojní s parkovaním, 

ktoré nie je priamo vyhradené. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia n

by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na pošte. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Rudno 

  Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

0mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska  nie je upravený proti šmyku. Schodisko nie je po oboch stranách vybavené držadlami vo 

výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosť

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

hybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

rom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty. 

ideli  problém hlavne so schodiskom. Opýtaní boli len čiastočne spokojní s parkovaním, 

ktoré nie je priamo vyhradené. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia n

by keby sa informovanosť zlepšila aj priamo na pošte.  

Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno 

je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

0mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že povrch vstupnej podesty ako aj 

schodiska  nie je upravený proti šmyku. Schodisko nie je po oboch stranách vybavené držadlami vo 

výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

hybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 55% 

a 45% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú nespokojní so vstupom do prevádzky Pošty. 

ideli  problém hlavne so schodiskom. Opýtaní boli len čiastočne spokojní s parkovaním, 

ktoré nie je priamo vyhradené. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. Prijali 



 

 

Pošta Nitrianske Sučany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

obci Nitrianske Sučany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je um

výške 1100mm. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osob

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie 

je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla,  pričom dvere s

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopno

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístup

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom nespokojní nakoľko je prístup do 

inštitúcie iba schodiskom. Uviedli, že zábradlie síce je, ale považujú ho za nebezpečné. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Sučany 

  Nitrianske Sučany 218, 972 21 

metná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je um

výške 1100mm. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie 

je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla,  pričom dvere s

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom nespokojní nakoľko je prístup do 

Uviedli, že zábradlie síce je, ale považujú ho za nebezpečné. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

135 

je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Vonkajšie schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

y s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie 

je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla,  pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno 

sťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

nú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom nespokojní nakoľko je prístup do 

Uviedli, že zábradlie síce je, ale považujú ho za nebezpečné. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu informovanosť o tom na čo majú občania s istým 



 

136 
 

Pošta Nitrica 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nitrica.  

Na základe obhliadky danej inštit

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného 

schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko ne

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúc

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 25% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 75% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú 

do budovy je vybavený jedným schodiskovým stupňom, ktorý je však v

Niektorí sa vyjadrili, že otváranie dverí im nevyhovuje,

Iní sa vyjadrili, že sú so vstupom spokojní a stupeň im neprekáža. S

spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Nitrica 

  Dvorníky nad Nitricou 1, 972 22 Nitrica

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrica. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného 

schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce 

podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške. Inštitúcia 

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

ie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 25% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 75% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom čiastočne spokojní. Vonkajší vstup 

do budovy je vybavený jedným schodiskovým stupňom, ktorý je však v nevyhovujúcom stave. 

Niektorí sa vyjadrili, že otváranie dverí im nevyhovuje, pretože schodiskový stupeň je veľmi blízko. 

Iní sa vyjadrili, že sú so vstupom spokojní a stupeň im neprekáža. S parkovaním boli  opýtaní 

spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 

ravotného znevýhodnenia nárok.  

Dvorníky nad Nitricou 1, 972 22 Nitrica 

je prevádzkou pošty v obci 

úcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie s použitím jedného 

schodiskového stupňa. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Za nevyhovujúce 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty nie je upravený proti šmyku. V 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

o umiestnené nápisy vo výške. Inštitúcia 

nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

ie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 25% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 75% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

so vstupom čiastočne spokojní. Vonkajší vstup 

nevyhovujúcom stave. 

pretože schodiskový stupeň je veľmi blízko. 

parkovaním boli  opýtaní 

spokojní. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú 



 

 

Pošta Nováky 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

meste Nováky 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je u

nájazdovými pásmi vykazuje nedostatky opotrebovaním) Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané 

smerom dnu so šírkou otvorenia viac

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovac

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom vôbe

budovy je vybavený veľkým schodiskom. Sú tu vybudované nájazdové pásy, ktoré sú však 

nevyhovujúce, či už pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu alebo aj pre rodičov s

Opýtaní neboli spokojní ani  s parkovaním. Z hľadiska  in

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Nováky 

  Námestie SNP 22, 972 71 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch schodiska je upravený proti šmyku. (časť schodiska s 

nájazdovými pásmi vykazuje nedostatky opotrebovaním) Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané 

smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

nštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy.Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

tupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom vôbe

budovy je vybavený veľkým schodiskom. Sú tu vybudované nájazdové pásy, ktoré sú však 

nevyhovujúce, či už pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu alebo aj pre rodičov s

parkovaním. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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Námestie SNP 22, 972 71 Nováky 

je prevádzkou Slovenskej pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

pravený proti šmyku. (časť schodiska s 

nájazdovými pásmi vykazuje nedostatky opotrebovaním) Súčasťou schodiska sú podstupnice. Pred 

vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané 

ako 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

nštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

ie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

tupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom vôbec spokojní. Vstup do 

budovy je vybavený veľkým schodiskom. Sú tu vybudované nájazdové pásy, ktoré sú však 

nevyhovujúce, či už pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu alebo aj pre rodičov s kočíkmi. 

formovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Opatovce nad Nitrou

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Slovenskej pošty v obci Opatovce nad Nitrou. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice a nástupná hrana schodiska 

neprečnieva cez podstupnicu. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujem

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodi

Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inšti

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojn

rampa alebo nájazdové pásy. Rodičia s

neboli spokojní ani s parkovaním, keďže pred budovou sa nachádzajú len dve parkovacie miesta. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pošta Opatovce nad Nitrou 

  Pošta Opatovce nad Nitrou 

  Opatovce nad Nitrou 105, 972 02 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia

Slovenskej pošty v obci Opatovce nad Nitrou.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice a nástupná hrana schodiska 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujem

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej o 150mm.  

Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37% 

upnú z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojn

rampa alebo nájazdové pásy. Rodičia s kočíkmi sú odkázaní na pomoc od okoloidúcich. Taktiež 

parkovaním, keďže pred budovou sa nachádzajú len dve parkovacie miesta. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 

druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

 

k.ú. Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je prevádzkou 

skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice a nástupná hrana schodiska 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nemá 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia.  Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

skového ramena najmenej o 150mm.  

Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha 

najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so 

túcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 37% 

upnú z hľadiska bezbariérovosti a 63% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaným chýbala 

kočíkmi sú odkázaní na pomoc od okoloidúcich. Taktiež 

parkovaním, keďže pred budovou sa nachádzajú len dve parkovacie miesta. Z 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým 



 

 

Pošta Oslany 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v
Oslany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. 

šmyku.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní nevidia 

problém ani v jednom schodiskovom stupni. Opýtaní boli spokojní s

priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Oslany 

  Školská 48, 972 47 Oslany 

inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti 

šmyku.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

yhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

ovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní nevidia 

problém ani v jednom schodiskovom stupni. Opýtaní boli spokojní s parkovaním, ktoré sa nachádza 

priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Kľučka dverí je 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 

1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Za 

nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s 

Povrch vstupnej podesty ako aj schodiska nie je upravený proti 

šmyku.  Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

yhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a 

posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

ovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že  sú so vstupom spokojní. Opýtaní nevidia 

kovaním, ktoré sa nachádza 

priamo pred budovou Pošty.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

informovanosť o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Pravenec 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Pravenec.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm,pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvoreni

aj rampy je upravený proti šmyku. 

má pozdĺžny sklon najviac 1:12 

532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

12,5% alebo 7°)) Rampa je široká najmenej 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa 

čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby

seniorom a rodičom s kočíkmi a 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Pravenec 

  Kolónia 271, 972 16 Pravenec 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Pravenec. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm,pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

aj rampy je upravený proti šmyku.  Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

má pozdĺžny sklon najviac 1:12 (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

j fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

dpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa 

čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj 

 deťmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

je prevádzkou pošty v obci 

zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený rampou. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm,pričom 

a viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty ako 

Rampa je vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. Rampa 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 

Rampa je široká najmenej 1300mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

j fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

dpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa 

so zdravotným postihnutím, ale aj 

deťmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  



 

 

 

Pošta Prievidza 1 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v Prievidzi. Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, 

listových, balíkových a peňažných zásielok.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený pr

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako schodiska je upravený proti šmyku.  

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia nemá priamo vyhradené 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so 

šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Schodisko nie je vybav

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisť

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní hlavne s hlavným vstupom do 

budovy, ktorý je riešený iba schodiskom. Uvítali by rampu, prípadne iné riešenie. Niektorí v

nespokojnosť, že prevádzka nemá zriadené WC pre imobilných ani pre zákazníkov Slovenskej 

Pošty. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 

s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta 1 Prievidza - dodávacia pošta

  Námestie slobody 18/5, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, podanie, prepravu a dodanie 

listových, balíkových a peňažných zásielok. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako schodiska je upravený proti šmyku.  

Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie 

i s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

e vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so 

šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní hlavne s hlavným vstupom do 

budovy, ktorý je riešený iba schodiskom. Uvítali by rampu, prípadne iné riešenie. Niektorí v

nespokojnosť, že prevádzka nemá zriadené WC pre imobilných ani pre zákazníkov Slovenskej 

Pošty. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 

s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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dodávacia pošta 

Námestie slobody 18/5, 971 01  Prievidza  

je prevádzkou Slovenskej pošty 

podanie, prepravu a dodanie 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

iamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako schodiska je upravený proti šmyku.  

najmenej jedno pakovacie 

i s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

e vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so 

šírkou otvorenia väčšou ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

ené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 11% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 89% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní hlavne s hlavným vstupom do 

budovy, ktorý je riešený iba schodiskom. Uvítali by rampu, prípadne iné riešenie. Niektorí vyjadrili 

nespokojnosť, že prevádzka nemá zriadené WC pre imobilných ani pre zákazníkov Slovenskej 

Pošty. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania 



 

142 
 

Pošta Prievidza 3 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné s

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií nie je znížený na 20mm. 

Vonkajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo 

schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštit

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými o

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Viacero opýtaných 

nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Taktiež by privítali 

vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z

opýtaných sa vyjadrilo, že im chýba zábradlie hlavne v zimných mesiacoch keď sa šmýka. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu prípadne letáčiky o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 

 

 

  Pošta 3 Prievidza 

  M. R. Štefánika 131/27, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovensk

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné s

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

hodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií nie je znížený na 20mm. 

ajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo 

schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštit

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Viacero opýtaných 

nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Taktiež by privítali 

vybudovanie rampy, pretože vstup do budovy je neprístupný z hľadiska bezbariérovosti. Ve

opýtaných sa vyjadrilo, že im chýba zábradlie hlavne v zimných mesiacoch keď sa šmýka. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu prípadne letáčiky o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

M. R. Štefánika 131/27, 971 01  Prievidza 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Vnútorné schodisko má 

vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Vnútorné schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 

Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby nie je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou 

otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

hodiska nie je upravený proti šmyku. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý 

a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od 

okolia. Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej komunikácií nie je znížený na 20mm. 

ajšie schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo 

schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

koloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Viacero opýtaných 

nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Taktiež by privítali 

hľadiska bezbariérovosti. Veľa 

opýtaných sa vyjadrilo, že im chýba zábradlie hlavne v zimných mesiacoch keď sa šmýka. Z 

hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu prípadne letáčiky o tom na čo majú 



 

 

Pošta Prievidza 4 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je uprav

šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice.

ako 300mm. Výška vodiacej tyče 694mm.

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a or

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 150

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

komunikácií nie je znížený na 20mm. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 

150mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm, šírka rampy 1019mm. Ram

viac ako 1:12. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

(t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Niekoľko opýtaných 

nebolo spokojných s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Prijali by väčšie písmo 

na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného zn

 
 
 
 
 
 

  Pošta 4 Prievidza 

  M. Falešníka 10, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je uprav

šmyku. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Rampa je vybavená vodiacou tyčou, ale vo výške viac 

ako 300mm. Výška vodiacej tyče 694mm. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Výškový rozdiel pri priechode a vodor

komunikácií nie je znížený na 20mm. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 

150mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm, šírka rampy 1019mm. Ram

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Niekoľko opýtaných 

ých s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Prijali by väčšie písmo 

na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného zn
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M. Falešníka 10, 971 01  Prievidza 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti 

Rampa je vybavená vodiacou tyčou, ale vo výške viac 

Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

ientácie. Vonkajšie schodisko 

má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred vstupom do stavby 

0 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  

otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

Výškový rozdiel pri priechode a vodorovnej 

komunikácií nie je znížený na 20mm. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 

150mm. Rampa nie je široká najmenej 1300mm, šírka rampy 1019mm. Rampa má pozdĺžny sklon 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 91% 

a 9% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojný. Niekoľko opýtaných 

ých s parkovaním, z ich pohľadu je málo parkovacích miest. Prijali by väčšie písmo 

na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý 

prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Prievidza 5 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom (rampa je momentálne vo 

výstavbe) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výšk

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti 

šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhrade

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stu

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa, ktorá je vo výstavbe nie je široká najmenej 

1300mm. Rampa vo výstavbe má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. 

môže byť na základe vyhlášky 532

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnost

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Opýtaní občania boli 

s parkovaním spokojní. Prijali by dobudovanie rampy, ktorá je momentálne v

Prijali by väčšie písmo na informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 

  Pošta 5 Prievidza 

  M. Gorkého 38/A, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom (rampa je momentálne vo 

výstavbe) Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby  je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti 

šmyku. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Vonkajšie 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa, ktorá je vo výstavbe nie je široká najmenej 

1300mm. Rampa vo výstavbe má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Opýtaní občania boli 

parkovaním spokojní. Prijali by dobudovanie rampy, ktorá je momentálne v

informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  

M. Gorkého 38/A, 971 01  Prievidza  

je prevádzkou Slovenskej pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom (rampa je momentálne vo 

e 1100mm. Pred vstupom do stavby  je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Povrch vstupnej podesty je upravený proti 

né najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že v 

inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Schodisko nie je 

vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm. Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a 

koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Súčasťou schodiska nie sú podstupnice. Vonkajšie 

peň schodiskového ramena farebne alebo 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Rampa, ktorá je vo výstavbe nie je široká najmenej 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie 

i na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 5% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 95% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojný. Opýtaní občania boli 

parkovaním spokojní. Prijali by dobudovanie rampy, ktorá je momentálne v začatej výstavbe. 

informačnej tabuli kde sú písané otváracie hodiny. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 



 

 

Pošta Prievidza 6 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inšt

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti 

šmyku.  Súčasťou schodiska sú podst

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko 

nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nie je široká 

najmenej 1300mm. Rampa má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. 

môže byť na základe vyhlášky 5

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcim

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie

vybudovanie novej rampy, pretože momentálny prístup je nevhodný. Viacerí mali problém s 

rampou, z ich pohľadu je príliš strmá. Taktiež sa vyjadrili, že pred vstupom je veľmi málo miesta na 

otočenie kočíka prípadne invalidného vozíka, prijali by väčšiu plochu pred dverami. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 

  Pošta 6 Prievidza 

  A. Mišúta 23, 971 01  Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti 

šmyku.  Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko 

ý prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nie je široká 

najmenej 1300mm. Rampa má pozdĺžny sklon viac ako 1:12. (Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  

menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°))  Rampa nie je vybavená vodiacou tyčou.

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Prijali by 

vybudovanie novej rampy, pretože momentálny prístup je nevhodný. Viacerí mali problém s 

rampou, z ich pohľadu je príliš strmá. Taktiež sa vyjadrili, že pred vstupom je veľmi málo miesta na 

očíka prípadne invalidného vozíka, prijali by väčšiu plochu pred dverami. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 

zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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je prevádzkou Slovenskej pošty 

itúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom a rampou. Kľučka dverí je 

umiestnená v maximálnej výške 1100mm. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy je upravený proti 

upnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že pred 

vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, 

pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Vonkajšie schodisko 

ý prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou 

rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách držadlom vo výške 900mm.  

V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Držadlo schodiska 

nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. Rampa nie je široká 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  4,5°).  Pre rampy s dĺžkou 

Rampa nie je vybavená vodiacou tyčou. 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. 

priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

i. Verejnosť vníma inštitúciu za 41% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 59% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Prijali by 

vybudovanie novej rampy, pretože momentálny prístup je nevhodný. Viacerí mali problém s 

rampou, z ich pohľadu je príliš strmá. Taktiež sa vyjadrili, že pred vstupom je veľmi málo miesta na 

očíka prípadne invalidného vozíka, prijali by väčšiu plochu pred dverami. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom 
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Pošta Ráztočno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Ráztočno. 

Na základe obhliadky danej inštitú

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so ší

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vyb

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľa

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu ani mamičkám s kočíkom. T

zdravých je nevyhovujúce. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu vstupu. 

Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš šmykľavé 

a zábradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Informovanosť formou letákov prípadne inou formou.

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Ráztočno 

  Morovnianska 461, 972 31 Ráztočno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Ráztočno. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vyb

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

pohybu ani mamičkám s kočíkom. Taktiež vnútorné schodisko, ktoré je točité a aj pre občanov 

zdravých je nevyhovujúce. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu vstupu. 

Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš šmykľavé 

bradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

Informovanosť formou letákov prípadne inou formou. 

Morovnianska 461, 972 31 Ráztočno 

je prevádzkou pošty v obci 

cie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm, pričom 

rkou otvorenia viac ako 900mm.  Súčasťou schodiska sú 

podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že schodisko nie je vybavené po oboch 

stranách držadlom vo výške 900mm. Povrch schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie 

Zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

du informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Vonkajší vstup do 

budovy je zabezpečený  schodiskom, čo neumožňuje vstup osobám so zníženou schopnosťou 

aktiež vnútorné schodisko, ktoré je točité a aj pre občanov 

zdravých je nevyhovujúce. Privítali by predovšetkým vybudovanie rampy a celkovú úpravu vstupu. 

Opýtaní sa sťažovali na vonkajšie schodisko hlavne v zimných mesiacoch, ktoré je príliš šmykľavé 

bradlie je podľa nich tiež nevyhovujúce.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 



 

 

Pošta Sebedražie 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Sebedražie.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Povrch podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce 

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.   Z náhodne opýtan

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je 

vybavený schodiskom, preto nemajú problém dosta

schopnosťou pohybu a taktiež rodičia s

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Sebedražie 

  Hlavná 13, 972 05 Sebedražie 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

e obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

900mm.  Povrch podesty je upravený proti šmyku. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.   Z náhodne opýtan

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je 

vybavený schodiskom, preto nemajú problém dostať sa do budovy ani osoby so zníženou 

taktiež rodičia s kočíkmi. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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je prevádzkou pošty v obci 

e obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený na úrovni komunikácie. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Pred vstupom do stavby je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 

dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 

podľa vyhlášky považujeme, 

že v inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá 

základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo 

vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.   Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Vstup do budovy nie je 

ť sa do budovy ani osoby so zníženou 

kočíkmi. Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal 

lepšiu reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Tužina 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 
 
 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Tužina.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty 

nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhr

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejši

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo 

majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Tužina 

  Tužina 73, 972 14 Tužina 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

oznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty 

e upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo 

ým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok.  

je prevádzkou pošty v obci 

inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej 

výške 1100mm. Schodisko má vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

oznateľné od okolia. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, 

že pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného 

krídla, pričom dvere sú  otvárané smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch podesty 

e upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené 

adené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo s osobami s 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

vníma inštitúciu za 0% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 100% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

e, že nie sú so vstupom spokojní. Opýtaní neboli 

spokojní so vstupom do budovy pošty, pretože neumožňuje vstup všetkým osobám bez ohľadu na 

ich zdravotný stav.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu o tom na čo 



 

 

Pošta Valaská Belá 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Valaská Belá. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

vodorovná plocha najmenej 1500 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá zákla

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podest

upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5,72m. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002

4,5°).  Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m skl

minimálna šírka rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po 

oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 0% za neprístupnú.

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná r

čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj 

seniorom a rodičom s kočíkmi a 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného

 
 
 
 
 
 

  Pošta Valaská Belá 

  Valaská Belá 612, 972 28 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

00 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá zákla

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podest

upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5,72m. 

(Maximálny pozdĺžny sklon rampy môže byť na základe vyhlášky 532/2002 Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Pre rampy s dĺžkou menšou ako 3,0m sklon 1:8 (t.j. 12,5% alebo 7°)) Šírka rampy je 892mm, 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po 

oboch stranách vybavená vodiacou tyčou vo výške 300mm. V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

opnosťou pohybu.   

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 

ezbariérovosti a 0% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná r

čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj 

 deťmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

reklamu o tom na čo majú občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok. 
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Pred vstupom do stavby je 

00 x 1500 mm + šírka dverného krídla, pričom dvere sú  otvárané 

smerom von so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Kľučka dverí je umiestnená v maximálnej výške 

1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Inštitúcia má vyhradené najmenej jedno pakovacie 

pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a šírka stojiska na 

odstavnej ploche má najmenej 3500mm. Schodisko je vybavené po oboch stranách držadlom vo 

výške 900mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky považujeme, že zariadenie nemá základné 

informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco umiestnené nápisy vo výške 1200mm až 2000mm 

nad podlahou. Schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Povrch vstupnej podesty ako aj rampy nie je 

upravený proti šmyku. Vonkajšia rampa, ktorou je zabezpečený hlavný vstup má dĺžku 5,72m. 

Z.z. 1:12 (t.j. 8,3% alebo  

Šírka rampy je 892mm, 

osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je 1300mm. Rampa nie je po 

V inštitúcii nie je zriadené WC pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 100% 

Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú so vstupom spokojní. Je tu vybudovaná rampa 

čo zabezpečuje bezbariérový prístup na Poštu nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj 

deťmi.  Z hľadiska  informovanosti by takmer každý prijal lepšiu 

znevýhodnenia nárok.  
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Pošta Veľká Čausa 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

veľká Čausa.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm.  Pred vstupom

1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientá

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaný

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní.  Opýtaní rodičia 

problém so vstupom do budovy Pošty s

schodiskový stupeň, ktorý im pri vstupe do budovy problémy nerobí. Čo sa týka parkovania, všetci 

boli spokojní, nikdy nemali problém pred budovou Pošty zaparkovať. Z hľadiska  informovanosti 

by takmer všetci prijali lepšiu reklamu o

znevýhodnenia nárok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Veľká Čausa 

  Veľká Čausa 83, 971 01 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je pre

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

maximálnej výške 1100mm. Súčasťou schodiska sú podstupnice. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

držadlom vo výške 900mm.  Pred vstupom do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaný

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní.  Opýtaní rodičia 

problém so vstupom do budovy Pošty s kočíkom nemali, pretože je tu vybudovaný iba jeden 

schodiskový stupeň, ktorý im pri vstupe do budovy problémy nerobí. Čo sa týka parkovania, všetci 

boli spokojní, nikdy nemali problém pred budovou Pošty zaparkovať. Z hľadiska  informovanosti 

pšiu reklamu o tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Kľučka dverí je umiestnená v 

. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

považujeme, že schodisko nemá vyznačený prvý a posledný stupeň schodiskového ramena farebne 

alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Schodisko nie je vybavené po oboch stranách 

do stavby nie je vodorovná plocha najmenej 1500 x 

1500 mm, pričom dvere sú  otvárané smerom dnu so šírkou otvorenia viac ako 900mm. Povrch 

schodiska nie je upravený proti šmyku. V inštitúcii nie je zriadené WC pre osoby s obmedzenou 

Zariadenie nemá základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco 

umiestnené nápisy. Inštitúcia nemá priamo vyhradené najmenej jedno pakovacie miesto pre vozidlo 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi. Verejnosť vníma inštitúciu za 10% 

prístupnú z hľadiska bezbariérovosti a 90% za neprístupnú. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že nie sú so vstupom spokojní.  Opýtaní rodičia 

i, pretože je tu vybudovaný iba jeden 

schodiskový stupeň, ktorý im pri vstupe do budovy problémy nerobí. Čo sa týka parkovania, všetci 

boli spokojní, nikdy nemali problém pred budovou Pošty zaparkovať. Z hľadiska  informovanosti 

tom, na čo majú občania s istým druhom zdravotného 



 

 

Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty
 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  V

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

nedostatkov. Monitoring bol zameraný a v

inštitúciách sa bariéry podľa vyhlášky 

technických noriem vyskytujú. Prieskum poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa ľudia s ťažkým 

zdravotným postihnutím stretávajú. Vyzdvihla by som snahu zamestnancov 

vyhovieť osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. 

pošty pani Jana Pôbišová sa vyjadril

spoločensko-zodpovedné správanie spoločnosti a jej zamestnancov sú jedny zo základných 

hodnotových princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a 

modernizácii pobočkovej siete. Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových 

prístupov do pobočiek je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k

budovám, v ktorých sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované 

zmluvnými partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v

Odstraňovanie bariér v prevádzkach riešime priebežne spolu s reko

vlastných budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne 

zdvíhacími hydraulickými plošinami na invalidné vozíky.

prevádzky Slovenskej pošty sú 

pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

Slovenskej pošty má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo 

chodníka. V prípade ak nebol vstup

rampy v 32,4%. Minimálna šírka rampy 1300mm bola dodržaná

Slovenskej pošty. 58,3% rámp má dodržaný maximálny sklon 1:12.

prevádzok zabezpečené schodiskom, 

stavebnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. S

vstupnej podesty nebol vždy upravený proti šmyku. 

pošty má povrch nevyhovujúci. 

dostatočne potrebné rozmery, ktoré sú určené na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka. 

Takmer vo všetkých prevádzkach  

osvetlené nápisy nápisy s výškou písma najme

mm nad podlahou. Parkovacie miesto pre vozidlo s osobami s

orientácie bolo iba v 8,1% prevádzok.

 

 

 
 
 

Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli Slovenskej pošte doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných 

dľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenských 

technických noriem vyskytujú. Prieskum poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa ľudia s ťažkým 

zdravotným postihnutím stretávajú. Vyzdvihla by som snahu zamestnancov 

sobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Vedúca komunikačného tímu Slovenskej 

sa vyjadrila, že záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a 

zodpovedné správanie spoločnosti a jej zamestnancov sú jedny zo základných 

tových princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a 

modernizácii pobočkovej siete. Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových 

prístupov do pobočiek je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k

ktorých sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované 

zmluvnými partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v prenajatých priestoroch. 

Odstraňovanie bariér v prevádzkach riešime priebežne spolu s rekonštrukciami a modernizáciami 

vlastných budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne 

zdvíhacími hydraulickými plošinami na invalidné vozíky. Niektoré budovy, v ktorých sídlia 

 postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, 

pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Z monitoringu vyplýva, 

má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo 

chodníka. V prípade ak nebol vstup riešený priamo z komunikácie bolo vyrovnanie riešené formou 

Minimálna šírka rampy 1300mm bola dodržaná iba v polovici prevádzok 

58,3% rámp má dodržaný maximálny sklon 1:12. V prípade ak boli  vstupy do 

skom, ani jedna prevádzka nebola úplne vyhovujúca podľa platnej 

stavebnej vyhlášky 532/2002 Z.z.. Schodiská neboli vybavené zábradlím, povrch schodiska a 

vstupnej podesty nebol vždy upravený proti šmyku. Približne polovica z prevádzok Slovenskej 

V niektorých prípadoch plocha pred vstupom do stavby nespĺňala 

dostatočne potrebné rozmery, ktoré sú určené na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka. 

Takmer vo všetkých prevádzkach  základné informačné zariadenie nemalo kontrastné

nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2

arkovacie miesto pre vozidlo s osobami s obmedzenou schopn

orientácie bolo iba v 8,1% prevádzok. 
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Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

doručené s možnosťou 

vyjadrenia stanoviska k zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených 

konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných 

a súčasne platných slovenských 

technických noriem vyskytujú. Prieskum poukázal na množstvo bariér, s ktorými sa ľudia s ťažkým 

zdravotným postihnutím stretávajú. Vyzdvihla by som snahu zamestnancov Slovenskej pošty 

Vedúca komunikačného tímu Slovenskej 

záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a 

zodpovedné správanie spoločnosti a jej zamestnancov sú jedny zo základných 

tových princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a 

modernizácii pobočkovej siete. Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových 

prístupov do pobočiek je nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či 

ktorých sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované 

prenajatých priestoroch. 

nštrukciami a modernizáciami 

vlastných budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne 

Niektoré budovy, v ktorých sídlia 

pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, 

 že 13,5% prevádzok 

má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie alebo 

priamo z komunikácie bolo vyrovnanie riešené formou 

iba v polovici prevádzok 

ade ak boli  vstupy do 

ani jedna prevádzka nebola úplne vyhovujúca podľa platnej 

chodiská neboli vybavené zábradlím, povrch schodiska a 

Približne polovica z prevádzok Slovenskej 

V niektorých prípadoch plocha pred vstupom do stavby nespĺňala 

dostatočne potrebné rozmery, ktoré sú určené na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka. 

kontrastné a vyhovujúco 

nej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 

obmedzenou schopnosťou pohybu a 
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2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov
 

Na základe obhliadky daných inštitúcií vyplynuli nasledujúce zistenia:

  

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. oddiel 1 zabezpečenie prístupu

§ 57 Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 (

verejnosťou) musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov 

bez vyrovnávacích stupňov (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Ak nemožno 

vstup zabezpečiť podľa odseku 1, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou ploši

alebo vonkajším výťahom.  

Zistenia: 
 

- Prístup do stavby zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre 
chodcov bez vyrovnávacích stupňov, čiže bezbariérový vstup majú zabezpečených 
inštitúcií.   

- Rampou má bezbariérový vstup zabezpečený
zabezpečený schodolezom, 
 

 Z uvedených zistení vyplýva že iba 

priamo na úrovni komunikácie alebo chodníka, č

vstup do budovy zabezpečený na úrovni chodníka. V prípade starších budov, čo je väčšina budov, v 

ktorých sídlia obecné úrady a prevádzky pošty je to málo pravdepodobné. V p

riešený priamo z komunikácie bolo 

minimálne požiadavky stanovené vyhláškou, je takéto riešenie vyhovujúce a prístup do budovy je 

vhodne zabezpečený. Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť pomocou rampy, pr

prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu ramien, čo je náročnejšie nie 

len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred vstupom do budovy, taktiež 

nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k

inštitúciách bol hlavný vstup riešený pomocou schodiskovej plošiny. 

univerzálne prístupná všetkým ľuďom. Jej komplikovanejšia obsluha odrádza prevažne starších 

občanov. Plošiny bývajú často nefun

privolanie možnej obsluhy.  

 
-  

 
 
 
 
 
 

zhrnutie výsledkov  

Na základe obhliadky daných inštitúcií vyplynuli nasledujúce zistenia: 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. oddiel 1 zabezpečenie prístupu 

§ 57 Prístup do každej stavby uvedenej v § 56 (stavbu nebytovej budovy v časti užívanej 

musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov 

bez vyrovnávacích stupňov (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Ak nemožno 

vstup zabezpečiť podľa odseku 1, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou ploši

Prístup do stavby zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre 
chodcov bez vyrovnávacích stupňov, čiže bezbariérový vstup majú zabezpečených 

Rampou má bezbariérový vstup zabezpečených 33 inštitúcií. 1 inštitúcia 
zabezpečený schodolezom, 3 inštitúcie majú vstup zabezpečený schodiskovou plošinou.

Z uvedených zistení vyplýva že iba 23% inštitúcií má hlavný vstup do budovy riešený 

ovni komunikácie alebo chodníka, čo je veľmi málo.  Najlepším riešením je, ak je 

vstup do budovy zabezpečený na úrovni chodníka. V prípade starších budov, čo je väčšina budov, v 

ktorých sídlia obecné úrady a prevádzky pošty je to málo pravdepodobné. V p

z komunikácie bolo vyrovnanie riešené formou rampy. V prípade, že boli dodržané 

minimálne požiadavky stanovené vyhláškou, je takéto riešenie vyhovujúce a prístup do budovy je 

Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť pomocou rampy, pr

prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu ramien, čo je náročnejšie nie 

len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred vstupom do budovy, taktiež 

nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pred budovou a podobne

inštitúciách bol hlavný vstup riešený pomocou schodiskovej plošiny. Takáto plošina, ale nie je 

univerzálne prístupná všetkým ľuďom. Jej komplikovanejšia obsluha odrádza prevažne starších 

Plošiny bývajú často nefunkčné, prípadne chýba kľúč na ich otvorenie, ale

stavbu nebytovej budovy v časti užívanej 

musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov 

bez vyrovnávacích stupňov (pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Ak nemožno 

vstup zabezpečiť podľa odseku 1, musí byť vyrovnanie riešené rampou, schodiskovou plošinou 

Prístup do stavby zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre 
chodcov bez vyrovnávacích stupňov, čiže bezbariérový vstup majú zabezpečených 26 

inštitúcií. 1 inštitúcia má vstup 
vstup zabezpečený schodiskovou plošinou. 

inštitúcií má hlavný vstup do budovy riešený 

Najlepším riešením je, ak je 

vstup do budovy zabezpečený na úrovni chodníka. V prípade starších budov, čo je väčšina budov, v 

ktorých sídlia obecné úrady a prevádzky pošty je to málo pravdepodobné. V prípade ak nebol vstup 

V prípade, že boli dodržané 

minimálne požiadavky stanovené vyhláškou, je takéto riešenie vyhovujúce a prístup do budovy je 

Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť pomocou rampy, pretože pri 

prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu ramien, čo je náročnejšie nie 

len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred vstupom do budovy, taktiež 

pred budovou a podobne. V 3 

Takáto plošina, ale nie je 

univerzálne prístupná všetkým ľuďom. Jej komplikovanejšia obsluha odrádza prevažne starších 

kčné, prípadne chýba kľúč na ich otvorenie, alebo zvonček na 
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. úprava povrchu

Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku. Priechod musí mať 

zníženie obrubníka výrazne vyznačený odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so 

šírkou 400 mm 

Zistenia: 
 

- Povrch chodníka, schodiska a rampy upravený proti šmyku má 
má povrch chodníka nevyhovujúci. 
 

 Výsledky prieskumu poukaz

prípadne rampy upravený proti šmyku. Zvyšných 

samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, medzi ktoré patrí 

stavby pri jej užívaní. Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí dbať na to, aby pri riešení 

podlahovej konštrukcie nedošlo k pádu v dôsledku nevhodne navrhnutej šmykľavosti podlahy alebo 

chodníka, zakopnutia o nepravidelnosť povrchu podlahy vrátane náhlej malej výškovej ner

rozdielu v šmykľavosti a inej neočakávanej prekážky, neočakávaného výškového rozdielu úrovní 

podláh, nevhodných sklonov schodíšť, pevných rebríkov alebo rámp a chýbajúcich ochranných 

zábradlí. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. úprava povrchu 

Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku. Priechod musí mať 

níka výrazne vyznačený odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so 

Povrch chodníka, schodiska a rampy upravený proti šmyku má 71 inštitúcií
má povrch chodníka nevyhovujúci.  

Výsledky prieskumu poukazujú, že 64% inštitúcii má povrch vstupnej podesty, schodiska, 

prípadne rampy upravený proti šmyku. Zvyšných 36% má povrch nevyhovujúci. Pritom už 

samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, medzi ktoré patrí 

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí dbať na to, aby pri riešení 

podlahovej konštrukcie nedošlo k pádu v dôsledku nevhodne navrhnutej šmykľavosti podlahy alebo 

chodníka, zakopnutia o nepravidelnosť povrchu podlahy vrátane náhlej malej výškovej ner

rozdielu v šmykľavosti a inej neočakávanej prekážky, neočakávaného výškového rozdielu úrovní 

nevhodných sklonov schodíšť, pevných rebríkov alebo rámp a chýbajúcich ochranných 

Povrch chodníka, schodiska a rampy musí byť upravený proti šmyku. Priechod musí mať 

níka výrazne vyznačený odlišnou farbou, štruktúrou a povahou povrchu najmenej so 

inštitúcií. 40 inštitúcií  

inštitúcii má povrch vstupnej podesty, schodiska, 

má povrch nevyhovujúci. Pritom už 

samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, medzi ktoré patrí bezpečnosť 

Pri konštrukčnom riešení stavby sa musí dbať na to, aby pri riešení 

podlahovej konštrukcie nedošlo k pádu v dôsledku nevhodne navrhnutej šmykľavosti podlahy alebo 

chodníka, zakopnutia o nepravidelnosť povrchu podlahy vrátane náhlej malej výškovej nerovnosti, 

rozdielu v šmykľavosti a inej neočakávanej prekážky, neočakávaného výškového rozdielu úrovní 

nevhodných sklonov schodíšť, pevných rebríkov alebo rámp a chýbajúcich ochranných 

 



 

 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. schodisko a ram
Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 

900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a 
koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Ak sú schodiskové r
jediným prístupom, musia byť priame. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať 
cez podstupnicu. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať. Prvý a posledný 
stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy,
a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. Rampa musí byť široká 
najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 
mm, môže mať výnimočne sklon najviac
zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm. Rampa dlhšia ako 9 
000 mm musí byť prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 000 mm.

Zistenia: 
 

- V prípade ak sa v objekte nachádza schodiskové rameno, alebo je hlavný vstup riešený 
schodiskom iba v 11 inštitúciách
vyhlášky 532/2002 z.z. Najč
schodiska.   

- Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 
Vo väčšine držadlo nepresahuje schodisko vôbec. 

- Väčšina schodísk bolo priamych, ale len 
schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 

- Podstupnice boli súčasťou schodiska takmer vo všetkých prevádzkach, ktoré boli vybavené 
schodiskom.  

- V 39 inštitúciách sa nachádzala v budov
prípadne vedľajší vstup alebo prekonanie výškových rozdielov na jednotlivých podlažiach. 

- Rampa spĺňala minimálnu šírku 1300mm podľa vyhlášky v
vyplýva, že polovica rámp mala šírku men

- Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V 
sa stretli so strmými rampami, ktoré boli nevyhovujúce. 

- V prípade ak sa v objekte nachádza rampa dlhšia ako 9000 mm 
prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2000 mm.V
vybudované.  

 

 Výsledky prieskumu preukázali

do budovy nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životné

532/2002 Z. z.,. Nakoľko viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že 

ani prístup na 2.NP nie je dostatočne zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch 

stranách, čo sťažuje prístup nie len občanom s ŤZP, 

týka aj dôchodcov a ľudí často trpiacich slabou formou porúch, ktorí ale nie sú považovaní za osoby 

so znevýhodnením. Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi alebo ľudom s 

krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Z uvedených zistení ďalej 

schodisko a rampa 
Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 

900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a 
koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Ak sú schodiskové r
jediným prístupom, musia byť priame. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať 
cez podstupnicu. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať. Prvý a posledný 
stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, musia byť výrazne farebne 
a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. Rampa musí byť široká 
najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 
mm, môže mať výnimočne sklon najviac 1 : 8; to neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a 
zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm. Rampa dlhšia ako 9 

prerušená odpočívadlom s dĺžkou najmenej 2 000 mm. 

V prípade ak sa v objekte nachádza schodiskové rameno, alebo je hlavný vstup riešený 
inštitúciách bolo schodisko úplne vyhovujúce podľa stavebnej 
Najčastejšie chýbalo držadlo vo výške 900mm po oboch stranách 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 
Vo väčšine držadlo nepresahuje schodisko vôbec.  

Väčšina schodísk bolo priamych, ale len 22 z nich malo vyznačený prvý a posledný stupeň 
schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. 
Podstupnice boli súčasťou schodiska takmer vo všetkých prevádzkach, ktoré boli vybavené 

sa nachádzala v budove rampa. Rampou bol zabezpečený hlavný
prípadne vedľajší vstup alebo prekonanie výškových rozdielov na jednotlivých podlažiach. 
Rampa spĺňala minimálnu šírku 1300mm podľa vyhlášky v 19 prípadoch z 39
vyplýva, že polovica rámp mala šírku menšiu ako 1300mm. 
Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V 

strmými rampami, ktoré boli nevyhovujúce.  
V prípade ak sa v objekte nachádza rampa dlhšia ako 9000 mm bola približne  polovica 

dlom s dĺžkou najmenej 2000 mm.V 4 inštitúciách

Výsledky prieskumu preukázali, že väčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup 

do budovy nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životné

532/2002 Z. z.,. Nakoľko viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že 

ani prístup na 2.NP nie je dostatočne zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch 

stranách, čo sťažuje prístup nie len občanom s ŤZP, ale aj starším ľudom. Debarierizácia sa však 

a ľudí často trpiacich slabou formou porúch, ktorí ale nie sú považovaní za osoby 

Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi alebo ľudom s 

ohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Z uvedených zistení ďalej 
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Schodiskové rameno a rampa musia byť po oboch stranách vybavené držadlom vo výške 
900 mm. Odporúča sa vybudovať držadlo aj vo výške 750 mm. Držadlo musí presahovať začiatok a 
koniec schodiskového ramena alebo rampy najmenej o 150 mm. Ak sú schodiskové ramená 
jediným prístupom, musia byť priame. Nástupná hrana schodiskového stupňa nemôže prečnievať 
cez podstupnicu. Schodisko so stupňami bez podstupníc sa nemôže navrhovať. Prvý a posledný 

musia byť výrazne farebne 
a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou dlažbou. Rampa musí byť široká 
najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 

1 : 8; to neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a 
zariadení sociálnych služieb určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Rampa musí mať po oboch stranách vodiacu tyč vo výške 300 mm. Rampa dlhšia ako 9 

V prípade ak sa v objekte nachádza schodiskové rameno, alebo je hlavný vstup riešený 
vyhovujúce podľa stavebnej 

900mm po oboch stranách 

Držadlo schodiska nepresahuje začiatok a koniec schodiskového ramena najmenej 150mm. 

alo vyznačený prvý a posledný stupeň 
schodiskového ramena farebne alebo povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  
Podstupnice boli súčasťou schodiska takmer vo všetkých prevádzkach, ktoré boli vybavené 

e rampa. Rampou bol zabezpečený hlavný vstup, 
prípadne vedľajší vstup alebo prekonanie výškových rozdielov na jednotlivých podlažiach.  

19 prípadoch z 39. Z toho 

Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V 10 inštitúciách sme 

bola približne  polovica 
inštitúciách odpočívadlo nebolo 

, že väčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup 

do budovy nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia 

532/2002 Z. z.,. Nakoľko viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že 

ani prístup na 2.NP nie je dostatočne zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch 

Debarierizácia sa však 

a ľudí často trpiacich slabou formou porúch, ktorí ale nie sú považovaní za osoby 

Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi alebo ľudom s 

ohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Z uvedených zistení ďalej 
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vyplýva, že iba polovica rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku 

1300mm. Rampy nie sú dostatočne vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách vo 

výške 300mm. V niektorých prípadoch boli rampy aj úplne nezabezpečené proti pádu invalidného 

vozíka. Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V prípade ak nie sú 

dodržané maximálne sklony rámp a chýbajú odpočívadlá medzi jednotlivými ra

prípade vstup do budovy nie je dostatočne bezbariérovo  zabezpečený a ľudia s obmedzenou 

schopnosťou pohybu nemajú do budovy umožnený prístup. 

ktorou je zabezpečený hlavný vstup do budovy 

tieto rampy navrhovať zastrešené, na čo sa však zabúda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyplýva, že iba polovica rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku 

1300mm. Rampy nie sú dostatočne vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách vo 

300mm. V niektorých prípadoch boli rampy aj úplne nezabezpečené proti pádu invalidného 

Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V prípade ak nie sú 

dodržané maximálne sklony rámp a chýbajú odpočívadlá medzi jednotlivými ra

prípade vstup do budovy nie je dostatočne bezbariérovo  zabezpečený a ľudia s obmedzenou 

schopnosťou pohybu nemajú do budovy umožnený prístup. Je dôležité aby sa

ktorou je zabezpečený hlavný vstup do budovy  dala používať aj v zimnom období. Preto je vhodné 

tieto rampy navrhovať zastrešené, na čo sa však zabúda.  

vyplýva, že iba polovica rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku 

1300mm. Rampy nie sú dostatočne vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách vo 

300mm. V niektorých prípadoch boli rampy aj úplne nezabezpečené proti pádu invalidného 

Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. V prípade ak nie sú 

dodržané maximálne sklony rámp a chýbajú odpočívadlá medzi jednotlivými ramenami, v takomto 

prípade vstup do budovy nie je dostatočne bezbariérovo  zabezpečený a ľudia s obmedzenou 

aby sa exteriérová rampa, 

ať aj v zimnom období. Preto je vhodné 
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. vstup do stavby

Pred vstupom do stavby musí byť vodorovná plocha najmenej 1

dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné. Pri otváraní dverí smerom von musí byť táto plocha 

široká najmenej 1 500 mm a dlhá 1 500 mm + šírka dverného krídla. Turniketové a kyvné dvere sa 

nemôžu navrhovať, ak nie je iná možnosť 

otvorenie najmenej na šírku 900 mm. Horná hrana zvončekového panelu nemôže byť umiestnená 

vyššie ako 1 400 mm. 

Zistenia: 
 

- Vodorovná plocha pred vstupom do stavby , ktorá by mala byť podľa vyhlášky najmenej 
1500 mm x 1500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné, alebo najmenej 
1500 mm a dlhá 1500 mm + šírka dverného krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von bolo 
dodržané v 68 inštitúciách zo 111
detského kočíka nevyhovujúcu. 

- V 3 inštitúciách boli vstupné dvere široké menej ako 900mm. 
 

 Z výsledkov vyplýva, že plocha určená na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka je 
dodržaná iba 61% inštitúciách. Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a 
nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny ľudí. 
všetkých inštitúciách vyhovujúce a dostatočne široké. Stretli sme sa, ale aj s prípadom kedy boli 
dvere ťažké alebo príliš veľké a manipulácia s ni
budovách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vstup do stavby 

Pred vstupom do stavby musí byť vodorovná plocha najmenej 1 500 mm x 1 500 mm, ak sa 

dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné. Pri otváraní dverí smerom von musí byť táto plocha 

široká najmenej 1 500 mm a dlhá 1 500 mm + šírka dverného krídla. Turniketové a kyvné dvere sa 

nemôžu navrhovať, ak nie je iná možnosť vstupu do stavby. stupné dvere musia umožňovať 

otvorenie najmenej na šírku 900 mm. Horná hrana zvončekového panelu nemôže byť umiestnená 

Vodorovná plocha pred vstupom do stavby , ktorá by mala byť podľa vyhlášky najmenej 
0 mm x 1500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné, alebo najmenej 

1500 mm a dlhá 1500 mm + šírka dverného krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von bolo 
inštitúciách zo 111. 43 inštitúcií má plochu na manipuláciu vozíka prípadne 

detského kočíka nevyhovujúcu.  
boli vstupné dvere široké menej ako 900mm.  

Z výsledkov vyplýva, že plocha určená na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka je 
Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a 

nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny ľudí. 
všetkých inštitúciách vyhovujúce a dostatočne široké. Stretli sme sa, ale aj s prípadom kedy boli 
dvere ťažké alebo príliš veľké a manipulácia s nimi bola náročná. Hlavne v starších a historických 

500 mm x 1 500 mm, ak sa 

dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné. Pri otváraní dverí smerom von musí byť táto plocha 

široká najmenej 1 500 mm a dlhá 1 500 mm + šírka dverného krídla. Turniketové a kyvné dvere sa 

vstupu do stavby. stupné dvere musia umožňovať 

otvorenie najmenej na šírku 900 mm. Horná hrana zvončekového panelu nemôže byť umiestnená 

Vodorovná plocha pred vstupom do stavby , ktorá by mala byť podľa vyhlášky najmenej 
0 mm x 1500 mm, ak sa dvere otvárajú smerom dnu alebo sú posuvné, alebo najmenej 

1500 mm a dlhá 1500 mm + šírka dverného krídla, ak sa dvere otvárajú smerom von bolo 
má plochu na manipuláciu vozíka prípadne 

Z výsledkov vyplýva, že plocha určená na manipuláciu vozíka prípadne detského kočíka je 
Na zabezpečenie bezpečného, samostatného a pohodlného pohybu je 

nevyhnutný dostatočný manipulačný priestor pre uvedené skupiny ľudí. Dvere sú takmer vo 
všetkých inštitúciách vyhovujúce a dostatočne široké. Stretli sme sa, ale aj s prípadom kedy boli 

mi bola náročná. Hlavne v starších a historických 



 

 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Výťah
Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1 400 mm x 1 400 mm.

Vstupné dvere výťahu a výťahovej kabíny musia mať šírku 
kabíny musí byť najmenej 1 100 mm. Hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 400 mm. 
Kabína výťahu musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1 200 
mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v str
stenou výťahovej kabíny), Kabína výťahu nesmie mať dvere otvárateľné ručne.

Zistenia: 
 

- 9 inštitúcií bolo vybavených vnútorným výťahom. Minimálne požiadavky pre výťah boli 
dodržané takmer vo všetkých prípadoch. Pr
Vstupné dvere do výťahu boli 
menej ako 800mm. 1 inštitúcia mala výťah, ktorého dvere boli otvárané ručne. 
 

 Z uvedených zistení vyplýva, že 

manipuláciu s vozíkom v kabíne výťahu.

maximálnej výške 1200mm od podlahy. V prípade ak je chodbový privolávač umiestnený veľmi 

vysoko, osoby s obmedzeným dosahom

ručne, s čím sa stretávame hlavne v starších budovách, sú dvere príliš ťažké a osoby na vozíku s 

nimi majú značný problém. Podľa našich zistení  je iba 8% inštitúcií vybavených výťahom, čo je 

veľmi málo, vzhľadom na to, že viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP. 

svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že sú ochotní prísť ku klientovi obecného 

úradu aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred

pohľadu je takéto riešenie nepostačujúce, pretože v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti 

vonku cítiť nekomfortne dokonca môže byť narušená diskrétna zóna. Počas monitoringu 

zamestnanci projektu zisťovali či sú inštitúcie vybavené

maximálnej výške 1 400mm od podlahy. Z výsledkov vyplýva, že 92% inštitúcií nie je vybavených 

zvončekom na privolanie zamestnanca vôbec. V prípade ak nie je inštitúcia vybavená zvončekom, 

vstup do inštitúcie nie je bezbari

prípade možno povedať, že pre osoby s obmedzeným 

zabezpečený a prípadná pomoc zamestnanca nie je umožnená. 

riešením, že miesto zvončeka, bolo napísané telefónne číslo, na ktoré bolo možné zavolať a 

zamestnanec Vás príde vybaviť von. S týmto riešením sme sa stretli pri prevádzkach Slovenskej 

pošty. Takéto riešenie, ale považujeme za nevhodné, pretože nie každý musí mať pri sebe m

telefón. Niektoré vybrané inštitúcie majú na prízemí bodov zriadené miesta prvého kontaktu, ktoré 

vnímame ako vhodné riešenia.  

 

 
 
 

Výťah 
Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1 400 mm x 1 400 mm.

Vstupné dvere výťahu a výťahovej kabíny musia mať šírku najmenej 800 mm. Šírka výťahovej 
kabíny musí byť najmenej 1 100 mm. Hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 400 mm. 
Kabína výťahu musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1 200 
mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v strednej polohe kabíny (medzi vstupom a zadnou 
stenou výťahovej kabíny), Kabína výťahu nesmie mať dvere otvárateľné ručne.

bolo vybavených vnútorným výťahom. Minimálne požiadavky pre výťah boli 
dodržané takmer vo všetkých prípadoch. Priestor pred výťahom bol vždy dostatočne veľký. 
Vstupné dvere do výťahu boli v 8 inštitúciách dostatočne široké. 1 inštitúcia mala dvere šírky 
menej ako 800mm. 1 inštitúcia mala výťah, ktorého dvere boli otvárané ručne. 

Z uvedených zistení vyplýva, že výťahy disponujú dostatočnou šírkou pre vjazd i 

manipuláciu s vozíkom v kabíne výťahu. Ovládacie zariadenie výťahu však často nie je v 

maximálnej výške 1200mm od podlahy. V prípade ak je chodbový privolávač umiestnený veľmi 

osoby s obmedzeným dosahom majú problém s použitím. V prípade ak sa dvere otvárajú 

ručne, s čím sa stretávame hlavne v starších budovách, sú dvere príliš ťažké a osoby na vozíku s 

Podľa našich zistení  je iba 8% inštitúcií vybavených výťahom, čo je 

álo, vzhľadom na to, že viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP. 

svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že sú ochotní prísť ku klientovi obecného 

úradu aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred

pohľadu je takéto riešenie nepostačujúce, pretože v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti 

ť nekomfortne dokonca môže byť narušená diskrétna zóna. Počas monitoringu 

zamestnanci projektu zisťovali či sú inštitúcie vybavené zvončekom, ktorý je umiestnený v 

maximálnej výške 1 400mm od podlahy. Z výsledkov vyplýva, že 92% inštitúcií nie je vybavených 

zvončekom na privolanie zamestnanca vôbec. V prípade ak nie je inštitúcia vybavená zvončekom, 

vstup do inštitúcie nie je bezbariérový a prístup na 2.NP je umožnený iba schodiskom, v

prípade možno povedať, že pre osoby s obmedzeným pohybom nie je prístup dostatočne 

ný a prípadná pomoc zamestnanca nie je umožnená. Počas monitoringu sme sa stretli s 

o zvončeka, bolo napísané telefónne číslo, na ktoré bolo možné zavolať a 

zamestnanec Vás príde vybaviť von. S týmto riešením sme sa stretli pri prevádzkach Slovenskej 

pošty. Takéto riešenie, ale považujeme za nevhodné, pretože nie každý musí mať pri sebe m

telefón. Niektoré vybrané inštitúcie majú na prízemí bodov zriadené miesta prvého kontaktu, ktoré 
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Pred vstupnými dverami výťahu musí byť voľný priestor najmenej 1 400 mm x 1 400 mm. 
najmenej 800 mm. Šírka výťahovej 

kabíny musí byť najmenej 1 100 mm. Hĺbka výťahovej kabíny musí byť najmenej 1 400 mm. 
Kabína výťahu musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1 200 

ednej polohe kabíny (medzi vstupom a zadnou 
stenou výťahovej kabíny), Kabína výťahu nesmie mať dvere otvárateľné ručne. 

bolo vybavených vnútorným výťahom. Minimálne požiadavky pre výťah boli 
iestor pred výťahom bol vždy dostatočne veľký. 

v 8 inštitúciách dostatočne široké. 1 inštitúcia mala dvere šírky 
menej ako 800mm. 1 inštitúcia mala výťah, ktorého dvere boli otvárané ručne.  

disponujú dostatočnou šírkou pre vjazd i 

cie zariadenie výťahu však často nie je v 

maximálnej výške 1200mm od podlahy. V prípade ak je chodbový privolávač umiestnený veľmi 

V prípade ak sa dvere otvárajú 

ručne, s čím sa stretávame hlavne v starších budovách, sú dvere príliš ťažké a osoby na vozíku s 

Podľa našich zistení  je iba 8% inštitúcií vybavených výťahom, čo je 

álo, vzhľadom na to, že viac ako polovica obecných úradov sídli na 2.NP. Inštitúcie v 

svojich stanoviskách k zisteným skutočnostiam uvádzajú, že sú ochotní prísť ku klientovi obecného 

úradu aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred budovou. Z nášho 

pohľadu je takéto riešenie nepostačujúce, pretože v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti 

ť nekomfortne dokonca môže byť narušená diskrétna zóna. Počas monitoringu 

zvončekom, ktorý je umiestnený v 

maximálnej výške 1 400mm od podlahy. Z výsledkov vyplýva, že 92% inštitúcií nie je vybavených 

zvončekom na privolanie zamestnanca vôbec. V prípade ak nie je inštitúcia vybavená zvončekom, 

érový a prístup na 2.NP je umožnený iba schodiskom, v takomto 

pohybom nie je prístup dostatočne 

Počas monitoringu sme sa stretli s 

o zvončeka, bolo napísané telefónne číslo, na ktoré bolo možné zavolať a 

zamestnanec Vás príde vybaviť von. S týmto riešením sme sa stretli pri prevádzkach Slovenskej 

pošty. Takéto riešenie, ale považujeme za nevhodné, pretože nie každý musí mať pri sebe mobilný 

telefón. Niektoré vybrané inštitúcie majú na prízemí bodov zriadené miesta prvého kontaktu, ktoré 
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Vnútorný priestor zdravotechnické zariadenie
Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 

1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí 
byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť ve
záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre 
vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej 
kabíny musia spĺňať požiadavky podľa stavebnej vyhlášky. 
pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej 
ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Výška hornej hrany 
záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm.
byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. 
V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo.

 

Zistenia: 
- Iba v 14 inštitúciách zo 111

zriadené boli dodržané minimálne požiadavky podľa vyhlášky 532/2002 z.z. 
 
Z výsledkov vyplýva, že iba 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z., § 64 , ods.1: 
najmenej jedna záchodová kabína pre osobu na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre 
verejnosť na každých začatých desať záchodových kabín musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na 
vozíku. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru 
haly, nemusí byť oddelene pre ženy a mužov.
bezbariérové WC v budove nachádzalo, ale nebolo označené medzinárodným sy
prístupnosti. Tiež sa vyskytli prípady kedy WC pre verejnosť nebolo vybudovaná vôbec 
prevádzky Slovenskej pošty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnútorný priestor zdravotechnické zariadenie
áchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 

1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí 
byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť ve
záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre 
vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej 
kabíny musia spĺňať požiadavky podľa stavebnej vyhlášky.  Dvere do zdravotechnického zariadenia 
pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej 
ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Výška hornej hrany 
záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia 
byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. 

záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo. (Vyhláška, ale nenariaďuje zriadenie WC)

h zo 111 bolo zriadené WC pre imobilných. V prípade keď bolo WC 
zriadené boli dodržané minimálne požiadavky podľa vyhlášky 532/2002 z.z. 

Z výsledkov vyplýva, že iba 13% inštitúcií má zriadené bezbariérové WC. Podľa stavebnej 
64 , ods.1: V stavbe určenej na užívanie verejnosťou musí byť 

najmenej jedna záchodová kabína pre osobu na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre 
verejnosť na každých začatých desať záchodových kabín musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na 

u. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru 
byť oddelene pre ženy a mužov. Počas monitoringu sa vyskytli aj prípady, keď sa 

bezbariérové WC v budove nachádzalo, ale nebolo označené medzinárodným sy
Tiež sa vyskytli prípady kedy WC pre verejnosť nebolo vybudovaná vôbec 
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Vnútorný priestor zdravotechnické zariadenie 
áchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 

1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí 
byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa 
záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným príjazdom pre 
vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej 

otechnického zariadenia 
pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej 
ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Výška hornej hrany 

Po oboch stranách záchodovej misy musia 
byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. 

(Vyhláška, ale nenariaďuje zriadenie WC) 

bolo zriadené WC pre imobilných. V prípade keď bolo WC 
zriadené boli dodržané minimálne požiadavky podľa vyhlášky 532/2002 z.z.  

inštitúcií má zriadené bezbariérové WC. Podľa stavebnej 
V stavbe určenej na užívanie verejnosťou musí byť 

najmenej jedna záchodová kabína pre osobu na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre 
verejnosť na každých začatých desať záchodových kabín musí byť ďalšia jedna kabína pre osobu na 

u. Ak je záchod pre osobu na vozíku prístupný priamo z verejného priestoru – chodby alebo 
Počas monitoringu sa vyskytli aj prípady, keď sa 

bezbariérové WC v budove nachádzalo, ale nebolo označené medzinárodným symbolom 
Tiež sa vyskytli prípady kedy WC pre verejnosť nebolo vybudovaná vôbec - 
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Informačné zariadenie

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej bu

užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 

50 mm umiestnené vo výške 1 200 mm až 2 000 mm nad podlahou.

Zistenia: 
- 13 inštitúcií má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhov

umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou 
umiestnené 
 
Z výsledkov vyplýva, že väčšina 

chýbajú úplne. Informačné tabule 
vhodne osvetlené.  Značky  by  nemali  byť  umiestnené  za  sklom,  aby  sa  neleskli.  Bezbariérové  
priestory  a  zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. 

 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Verejná plocha parkovisko a odstavná plocha
 Inštitúcia musí mať vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať 
sklon najviac 1 : 20.  

Zistenia: 

- Vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie bolo 

- šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s  obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie najmenej 3500 mm so sklonom najviac 1 : 20 bol

 Z uvedených výsledkov vyplýva, že iba 17% inštitúcií má vyhradené parkovacie miesto pre 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pričom vyhláška 532/2002 Z.z. hovorí, že 
majú byť zabezpečené 4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
k vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Podľa 
výsledkov je stav existujúcich parkovacích stojísk zlý a bezbariérové parkovacie miesta niekde 
úplne chýbajú.   

 

 

 

 

 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Informačné zariadenie 

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na 

užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 

50 mm umiestnené vo výške 1 200 mm až 2 000 mm nad podlahou. 

má základné informačné zariadenie kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy 
umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou s výškou písma najmenej 50 mm 

vyplýva, že väčšina informačných tabúľ nie je vhodne umiestnená, alebo 
chýbajú úplne. Informačné tabule by  mali  byť  viditeľné, čisté, čitateľné,  zrozumiteľné  a v noci  
vhodne osvetlené.  Značky  by  nemali  byť  umiestnené  za  sklom,  aby  sa  neleskli.  Bezbariérové  
priestory  a  zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. 

Z.z. Verejná plocha parkovisko a odstavná plocha
yhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo 
sťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať 

Vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie bolo v 19 inštitúciách.  

vnej ploche pre vozidlo osoby s  obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie najmenej 3500 mm so sklonom najviac 1 : 20 bola vždy dodržaná

Z uvedených výsledkov vyplýva, že iba 17% inštitúcií má vyhradené parkovacie miesto pre 
ťou pohybu a orientácie, pričom vyhláška 532/2002 Z.z. hovorí, že 

4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie 

vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Podľa 
výsledkov je stav existujúcich parkovacích stojísk zlý a bezbariérové parkovacie miesta niekde 

dove v časti určenej na 

užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 

ujúco osvetlené nápisy 
s výškou písma najmenej 50 mm 

ných tabúľ nie je vhodne umiestnená, alebo 
é, čisté, čitateľné,  zrozumiteľné  a v noci  

vhodne osvetlené.  Značky  by  nemali  byť  umiestnené  za  sklom,  aby  sa  neleskli.  Bezbariérové  
priestory  a  zariadenia by mali byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.  

Z.z. Verejná plocha parkovisko a odstavná plocha 
yhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s 

Šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo 
sťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať 

Vyhradené najmenej jedno parkovacie miesto, pre vozidlo s osobami s  obmedzenou 

vnej ploche pre vozidlo osoby s  obmedzenou schopnosťou pohybu a 
dodržaná.  

Z uvedených výsledkov vyplýva, že iba 17% inštitúcií má vyhradené parkovacie miesto pre 
ťou pohybu a orientácie, pričom vyhláška 532/2002 Z.z. hovorí, že 

4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s 
Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie 

vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti. Podľa 
výsledkov je stav existujúcich parkovacích stojísk zlý a bezbariérové parkovacie miesta niekde 
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Vyhodnotenie verejnej mienky 
 

 V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na 

všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej správy formou rozhovoru s náhodnými 

okoloidúcimi, kde boli zisťované názory verejnosti

bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej

Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 Na základne spracovania výsledkov verejnosť vníma zmonitorované inštitúcie za 

prístupné z hľadiska bezbariérovosti a 

polovica zmonitorovaných inštitúcií je z ich pohľadu bezbariérová. 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní z hlavnými vstupmi do inštitúcií 

nakoľko väčšina vstupov je riešená schodiskom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky podľa 

vyhlášky 532/2002 z.z. Z ich po

schodisku v zimných mesiacoch šmýkajú. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť, nakoľko aj z 

monitoringu vyplýva, že len 36% inštitúcií malo povrch schodiska upravený proti šmyku. 

prípade, že inštitúcia sídli na 2.podlaží prijali by v

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože sú nedostatočne inform

svojich právach. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť f

reklamy alebo aj priamo na obecných úradoch a prevádzkach Slovenskej pošty. 

 Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Stratégia EÚ „Európa 2020“ sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so

postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na 

odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava 

na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napr

k verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, 

potláčanie diskriminácie v EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych 

bariér, ktoré bránia plnému a rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím 

a mnohé ďalšie.  

Dotazník, na základe ktorého sa prieskum vypracovával,

1. Je podľa Vás inštitúcia prístupná z hľadiska bezbariérovosti? (prístup pre ZŤP občanov na 

vozíčku, mamičky s kočíkom, materiály pre slabozrakých  a podobne)

2. Vedeli ste, že naša krajina podpísala 

ktorého účelom je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a 

základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím

jnej mienky  

V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na 

všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej správy formou rozhovoru s náhodnými 

okoloidúcimi, kde boli zisťované názory verejnosti na monitorované in

bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o 

Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.  

Na základne spracovania výsledkov verejnosť vníma zmonitorované inštitúcie za 

prístupné z hľadiska bezbariérovosti a 49,11% za neprístupné. Čo znamená, že podľa opýtaných iba 

polovica zmonitorovaných inštitúcií je z ich pohľadu bezbariérová. Z náhodne opýtaných občanov, 

odpovedalo na otázku, čo by chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní z hlavnými vstupmi do inštitúcií 

nakoľko väčšina vstupov je riešená schodiskom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky podľa 

Z ich pohľadu chýbajú hlavne zábradlia. Často opýtaní uvádzali, že sa na 

schodisku v zimných mesiacoch šmýkajú. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť, nakoľko aj z 

monitoringu vyplýva, že len 36% inštitúcií malo povrch schodiska upravený proti šmyku. 

cia sídli na 2.podlaží prijali by vybudovanie schodiskovej plošiny.

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože sú nedostatočne inform

svojich právach. Niektorí opýtaní navrhovali lepšiu informovanosť formou letákov prípadne 

reklamy alebo aj priamo na obecných úradoch a prevádzkach Slovenskej pošty. 

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názor

itorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so

postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na 

odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava 

na viaceré základné oblasti Stratégie EÚ, ako je napríklad zaručenie bezbariérového prístupu 

verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych 

rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím 

, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, obsahoval 4 otázky: 

1. Je podľa Vás inštitúcia prístupná z hľadiska bezbariérovosti? (prístup pre ZŤP občanov na 

, mamičky s kočíkom, materiály pre slabozrakých  a podobne) 

2. Vedeli ste, že naša krajina podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a 

lobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím?  

V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na 

všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej správy formou rozhovoru s náhodnými 

na monitorované inštitúcie z hľadiska 

informovanosti verejnosti o 

Na základne spracovania výsledkov verejnosť vníma zmonitorované inštitúcie za 50,88% 

Čo znamená, že podľa opýtaných iba 

Z náhodne opýtaných občanov, 

informovanosti vo verejnej správe a 

prístupnosti do vybranej inštitúcie najčastejšie, že sú nespokojní z hlavnými vstupmi do inštitúcií 

nakoľko väčšina vstupov je riešená schodiskom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky podľa 

hľadu chýbajú hlavne zábradlia. Často opýtaní uvádzali, že sa na 

schodisku v zimných mesiacoch šmýkajú. Toto tvrdenie môžeme potvrdiť, nakoľko aj z 

monitoringu vyplýva, že len 36% inštitúcií malo povrch schodiska upravený proti šmyku. V 

ybudovanie schodiskovej plošiny. Z hľadiska  

informovanosti by takmer každý prijal lepšiu reklamu alebo informovanosť o tom na čo majú 

občania s istým druhom zdravotného znevýhodnenia nárok, pretože sú nedostatočne informovaní o 

ormou letákov prípadne 

reklamy alebo aj priamo na obecných úradoch a prevádzkach Slovenskej pošty.  

názorov verejnosti na 

itorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

informovanosti verejnosti o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným 

postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na 

odstránenie prekážok v každodennom živote a projekt „Spoločnosť bez bariér“ sa priamo zameriava 

íklad zaručenie bezbariérového prístupu 

verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, odstránenie administratívnych 

rovnoprávnemu zapojenia občanov so zdravotným postihnutím 

 

1. Je podľa Vás inštitúcia prístupná z hľadiska bezbariérovosti? (prístup pre ZŤP občanov na 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a 



 

 

3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa napĺňa? 

4. Čo by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do 

vybranej inštitúcie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa napĺňa? 

4. Čo by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do 
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3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa napĺňa?  

4. Čo by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do 
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3. Občianska participácia
 
 V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, 

zlepšenia prístupu k informáciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí 

verejných bola uskutočnená občianska participácia. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný za 

účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti.

súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti

MNO o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte 

povedomia verejnosti. V súvislosti so zlepšen

informáciám o verejnej správe a zvyšovani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občianska participácia 

V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, 

zlepšenia prístupu k informáciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí 

ná občianska participácia. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný za 

účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti.

s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané memorandá 

publicity projektu, šírenia povedomia o projekte 

V súvislosti so zlepšením prístupu a vzdelávania verejnosti k prístupu 

a zvyšovania participácie boli zorganizované semináre a s

V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, 

zlepšenia prístupu k informáciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí 

ná občianska participácia. Prieskum verejnej mienky bol realizovaný za 

účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti. V 

boli podpísané memorandá s 

publicity projektu, šírenia povedomia o projekte a zvyšovania 

ím prístupu a vzdelávania verejnosti k prístupu 

é semináre a stretnutia.  



 

 

3.1 Verejná mienka 

 V súlade s komunikačnou stratégiou opera

vykonaný prieskum verejnej mienky za ú

inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej

informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 Zo spracovania výsledkov

prístupnú všetkým občanom. 40%
občanov s ŤZP. Verejnosť najviac vníma 

(79,6%) respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. 

respondentov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti 

vyplýva, že až 60% opýtaných respondentov uviedlo za najväčšiu bariéru 

za nevyhnutnú odstrániť. 20% respondentov registruje chýbajúce 

bariéru. 10% respondentov uvádza za bariéru, ktorú je 

odstrániť nájazdové pásy. Podľa verejnosti sú príliš strmé alebo zničené. 

uvádza ako bariéru, že povrch chodníka alebo schodiska n

respondentov uvádza, že v ich okolí boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy, ktoré by 

skvalitnili život ZŤP občanom. Verejnos

práce a ich celkovú modernizáciu

vstupu do prevádzky Slovenskej pošty. Bola doplnená nájazdová rampa a úprava schodiska. 

respondentov neuvádza žiadne úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP osobám. 

možnosť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, 

respondentov uviedlo, že je nespokojných z hlavnými vstupmi do inštitúcií verejnej správy, ako sú 

pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s

prevádzok Slovenskej pošty. 5%
miesta pre osoby s ŤZP.  

 Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérov

celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím.

osôb v EÚ, teda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie.

ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím.

dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez 

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihn
Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy 

a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii verejnej správy.

 Letáčik s návratkami, na základe ktorého sa prieskum vypracovával,

dve časti. Prvou boli informácie o projekte "Spoločnosť bez bariér".  O

nastavené v logickom slede tak, aby najprv

správu SR z pohľadu prístupnosti, či sa s bariéram

nou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa bol 

vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia názorov verejnosti na monitorované 

hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej

informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím.  

Zo spracovania výsledkov vyplýva, že 60% respondentov vníma verejnú správu SR 

0% respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre 

najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. 

respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. 

tov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti 

opýtaných respondentov uviedlo za najväčšiu bariéru schodisko
20% respondentov registruje chýbajúce zábradlie

respondentov uvádza za bariéru, ktorú je nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy 

Podľa verejnosti sú príliš strmé alebo zničené. 

uvádza ako bariéru, že povrch chodníka alebo schodiska nie je upravený proti šmyku. Iba 

respondentov uvádza, že v ich okolí boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy, ktoré by 

Verejnosť najviac vníma zlepšenie služieb poskytovaných

celkovú modernizáciu. Ďalej respondenti uvádzajú, že v ich okolí boli prevedené úpravy 

vstupu do prevádzky Slovenskej pošty. Bola doplnená nájazdová rampa a úprava schodiska. 

respondentov neuvádza žiadne úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP osobám. 

ť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, 

respondentov uviedlo, že je nespokojných z hlavnými vstupmi do inštitúcií verejnej správy, ako sú 

pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s 

5% respondentov uvádza ako problém nedostatočné parkovacie 

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názorov verejnosti na 

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím.

osôb v EÚ, teda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom a 

latnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím.

dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez 

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihn
občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy 

bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii verejnej správy.  

, na základe ktorého sa prieskum vypracovával,

informácie o projekte "Spoločnosť bez bariér".  Otázky v

logickom slede tak, aby najprv poskytli odpovede na to ako vníma verejnosť verejnú 

správu SR z pohľadu prístupnosti, či sa s bariérami v inštitúciách verejnej správy stretávajú 
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ného programu Efektívna verejná správa bol 

elom zistenia názorov verejnosti na monitorované 

hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej 

vníma verejnú správu SR 

respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre 

nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. Približne 80% 

respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. 20% 

tov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti 

schodisko a považuje ju 

zábradlie na schodisku ako 

nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy 

Podľa verejnosti sú príliš strmé alebo zničené. 10% respondentov 

ie je upravený proti šmyku. Iba 25% 

respondentov uvádza, že v ich okolí boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy, ktoré by 

najviac vníma zlepšenie služieb poskytovaných úradmi 

Ďalej respondenti uvádzajú, že v ich okolí boli prevedené úpravy 

vstupu do prevádzky Slovenskej pošty. Bola doplnená nájazdová rampa a úprava schodiska. 75% 

respondentov neuvádza žiadne úpravy, ktoré by skvalitnili život ZŤP osobám. Respondenti mali 

ť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, 45% 

respondentov uviedlo, že je nespokojných z hlavnými vstupmi do inštitúcií verejnej správy, ako sú 

 detským kočíkom do 

respondentov uvádza ako problém nedostatočné parkovacie 

zistenia názorov verejnosti na 

osti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okolo 80 miliónov 

V plnom spoločenskom a 

latnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím. Cieľom je 

dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenskej Republiky bez 

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. 
občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne problémy 

, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, bol rozdelený na 

tázky v letáčiku  boli 

to ako vníma verejnosť verejnú 

i v inštitúciách verejnej správy stretávajú 
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a následne sa zamerali priamo na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. 

Respondenti mali možnosť v otvorenej otázke na konci návratky vyjadriť 

1. Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne 
schopnosťou poskytnúť požadované informácie/.

2. Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy /úrady, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, 
knižnice a podobne/ s bariérami?

3. Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
4. Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by  skvalitnili život 

ZŤP občanom? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. 

otvorenej otázke na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor.

správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne 
schopnosťou poskytnúť požadované informácie/. 
Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy /úrady, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, 
knižnice a podobne/ s bariérami? 

y sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by  skvalitnili život 

na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. 

svoj vlastný názor.  

správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne 

Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy /úrady, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, 

y sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť? 
Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by  skvalitnili život 



 

 

3.2 Memorandum 

 V súvislosti s publicitou proje

memorandá s MNO o spolupráci s

letákov s návratkami, ktoré nám boli hromadne posielané. Poskytnutie priestorov pri organizovaní 

seminárov a zvyšovania povedomia verejnosti. 

prípade organizovania podujatia, ktoré by bolo prínosom pre projekt. V prípade zorganizovania 

informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie ob

právach vyplývajúcich z dohovoru OSN sa spolupracujúci subj

na definovaní obsahu semináru, poskytnutiu priestorov na zorganizovanie semináru. 

spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám poda

Memorandá boli uzavreté s nasle

 

- Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza

- Kultúrne centrum Bojnice 

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Dolné Vestenice

- Young Talents o,z 

- OZ Víťazstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti

o spolupráci s cieľom publicity projektu, šírenia povedomia o projekte formou 

letákov s návratkami, ktoré nám boli hromadne posielané. Poskytnutie priestorov pri organizovaní 

zvyšovania povedomia verejnosti. Taktiež nás spolupracujúci subjekt in

prípade organizovania podujatia, ktoré by bolo prínosom pre projekt. V prípade zorganizovania 

informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie ob

právach vyplývajúcich z dohovoru OSN sa spolupracujúci subjekt zaviazal aktívne spolupracovať 

na definovaní obsahu semináru, poskytnutiu priestorov na zorganizovanie semináru. 

spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám podarilo osloviť väčší počet ľudí. 

dovnými inštitúciami: 

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Dolné Vestenice 
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ktu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané 

publicity projektu, šírenia povedomia o projekte formou 

letákov s návratkami, ktoré nám boli hromadne posielané. Poskytnutie priestorov pri organizovaní 

Taktiež nás spolupracujúci subjekt informoval v 

prípade organizovania podujatia, ktoré by bolo prínosom pre projekt. V prípade zorganizovania 

informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie občanov o ich 

aktívne spolupracovať 

na definovaní obsahu semináru, poskytnutiu priestorov na zorganizovanie semináru. Uzavretie 

rilo osloviť väčší počet ľudí. 
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3.3 Semináre 

V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu 

partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí 

verejných, boli zorganizované semináre a stretnutia s nas

- Informačný seminár pre verejnosť 

 Informačný seminár sa uskutočnil v

Klubu dôchodcov  na Bojnickej ceste v

inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a

oboznámení s inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov 

v meste Prievidza. Ďalej pracovníci projektu v rámci prehĺbenia informovanosti a informovaného 

rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú oboznámili členov Klubu dôchodcov o 

významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o

zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ 

so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo 

poukázané na to, ako pomôcť ľudom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s

so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Priev

predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako 

občanom zdravým ale aj starším občanom a

Následne dostali seniori priestor na vyjadreni

pohľadu bezbariérovosti. Pretože práve starší občania a

pretlmočiť ich konkrétne problémy a

verejnej správy.  

Seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s

položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

 

- Je podľa Vás verejná správa

- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s

- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v

- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skval

ZŤP občanom? 

 
 
Odpovedať na dané otázky mohli
pracovníčkam projektu.  

 

 

V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu 

partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí 

verejných, boli zorganizované semináre a stretnutia s nasledovným obsahom: 

Informačný seminár pre verejnosť  

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v

na Bojnickej ceste v Prievidzi. Dôchodcovia boli oboznámení, v

ávy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a

inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov 

meste Prievidza. Ďalej pracovníci projektu v rámci prehĺbenia informovanosti a informovaného 

ozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú oboznámili členov Klubu dôchodcov o 

významných medzinárodných dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na 

zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ 

so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo 

poukázané na to, ako pomôcť ľudom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s

so zdravotným postihnutím ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený 

predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako 

občanom zdravým ale aj starším občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. 

Následne dostali seniori priestor na vyjadrenie vlastného názoru na inštitúcie verejnej správy z 

Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne 

pretlmočiť ich konkrétne problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii 

Seniori mali možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli 

položené štyri otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese.

nasledujúce otázky: 

Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?  

inštitúciách verejnej správy s bariérami? 

Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?

poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skval

mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané

V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu 

partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí 

 

rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v priestoroch  

Dôchodcovia boli oboznámení, v akých 

ávy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a následne boli aj 

inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových bezbariérových prístupov 

meste Prievidza. Ďalej pracovníci projektu v rámci prehĺbenia informovanosti a informovaného 

ozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú oboznámili členov Klubu dôchodcov o 

najdôležitejšom dokumente na 

zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb 

so zdravotným postihnutím. Bolo vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo 

poukázané na to, ako pomôcť ľudom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi 

idza. Dôraz bol kladený 

predovšetkým na to, aby bola verejná správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako 

určitým druhom zdravotného postihnutia. 

e vlastného názoru na inštitúcie verejnej správy z 

občania zdravotne postihnutí môžu presne 

bariéry, ktoré musia prekonávať pri návšteve inštitúcii 

návratkou, kde im boli 

ich okrese. 

inštitúciách verejnej správy odstrániť? 

poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

vypísané odovzdať priamo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný seminár pre verejnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný seminár pre verejnosť - fotky 
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- zasadnutie so študentkami z proje

 V kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z 

Obchodnej akadémie Prievidza, 

projekt „Prievidza bez bariér“ v predmete Podnikanie 

umiestnili na 2. mieste v krajskom kole 

participácie a prediskutovania  výsledkov prieskumu, 

verejnosti do diskusie. V diskusií sme sa v 

participácií so študentkami Obchodnej akadémie. Na zasadnutí sme sa dohodli, že v budúcnosti 

v spolupráci so študentkami a učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie s

postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a

študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upozornili, radi by sme vedeli ich 

názory a skúsenosti, s ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení o

živote.  Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú 

svojim spolužiakom.  

 

 

 
 
 
 
 

Zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér"

 
 
 
 
 

zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér" 

kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z 

Obchodnej akadémie Prievidza, ktoré pod vedením učiteľky RNDr. Evy Kadlečíkovej vytvorili 

predmete Podnikanie cestovného ruchu, s ktorým sa v súťaži SOČ 

umiestnili na 2. mieste v krajskom kole  a  pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér za účelom 

participácie a prediskutovania  výsledkov prieskumu, podpore verejných diskusií a zapájania širšej 

V diskusií sme sa v  rámci projektu "Spoločnosť bez bariér" dohodli na 

participácií so študentkami Obchodnej akadémie. Na zasadnutí sme sa dohodli, že v budúcnosti 

učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie s

postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a

študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upozornili, radi by sme vedeli ich 

ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení občania stretávajú  v

živote.  Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú 

Zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér" -

kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z 

ktoré pod vedením učiteľky RNDr. Evy Kadlečíkovej vytvorili 

cestovného ruchu, s ktorým sa v súťaži SOČ 

a  pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér za účelom 

podpore verejných diskusií a zapájania širšej 

rámci projektu "Spoločnosť bez bariér" dohodli na 

participácií so študentkami Obchodnej akadémie. Na zasadnutí sme sa dohodli, že v budúcnosti 

učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie so zrakovo 

postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a niektorými 

študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upozornili, radi by sme vedeli ich 

bčania stretávajú  v bežnom 

živote.  Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú 

- fotky 



 

 

- Informačný seminár pre verejnosť 

 Informačný seminár sa uskutočnil v

vysokej školy Žilinskej Univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi. 

prítomných s projektom „Spoločnosť bez bariér“ a

pre občanov so ZŤP a  priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v

inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, s

skutočnosťami a následne boli aj oboznámen

bezbariérových prístupov v meste Prievidza. V rámci prehĺbenia informovanosti, vzdelávania 

verejnosti o prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných 

dokumentoch, osobitne o najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so 

zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ 

vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť 

ľudom, aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s

ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná 

správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdra

občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. 

spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí navštevujú pravidelne inštitúcie a

možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérov

návrhy a podnety seniorov, ku ktorým sa spolu s

možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s

otázky týkajúce sa bezbariérového prístupu verejnej správy v

Konkrétne sa jednalo o nasledujúce otázky:

 

- Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom? 

- Stretávate sa v inštitúciách verejnej správy s

- Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyh

- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

ZŤP občanom? 

 
Odpovedať na dané otázky mohli
pracovníčkam projektu.  
 

 

 

 

 

ejnosť  

Informačný seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v

vysokej školy Žilinskej Univerzity na ul. Bakalárska 2 v Prievidzi. Pracovnci projektu oboznámi 

prítomných s projektom „Spoločnosť bez bariér“ a jeho cieľom zisťovať dostupnosť verejnej správy 

priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v

inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, s doterajšími výsledkami, zistenými 

následne boli aj oboznámení s inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových 

meste Prievidza. V rámci prehĺbenia informovanosti, vzdelávania 

verejnosti o prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných 

najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so 

zdravotným postihnutím „Dohovore OSN“ – o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo 

vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť 

aby sa zlepšila komunikácia verejnej správy nielen s občanmi so zdravotným postihnutím 

ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná 

správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdra

určitým druhom zdravotného postihnutia. Počas semináru prebiehala 

spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí navštevujú pravidelne inštitúcie a

možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérovej situácie. Boli prediskutované sťažnosti, 

podnety seniorov, ku ktorým sa spolu s pracovníkmi projektu vyjadrili. Zúčastení mali 

možnosť vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom letáčikov s návratkou, kde im boli položené štyri 

ezbariérového prístupu verejnej správy v ich okrese. 

nasledujúce otázky: 

Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom?  

inštitúciách verejnej správy s bariérami? 

Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?

poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané
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rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v priestoroch  

Pracovnci projektu oboznámi 

zisťovať dostupnosť verejnej správy 

priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v akých 

doterajšími výsledkami, zistenými 

inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových 

meste Prievidza. V rámci prehĺbenia informovanosti, vzdelávania 

verejnosti o prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných 

najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so 

právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo 

vysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť 

občanmi so zdravotným postihnutím 

ale aj so staršími občanmi mesta Prievidza. Dôraz bol kladený predovšetkým na to, aby bola verejná 

správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším 

Počas semináru prebiehala 

spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí navštevujú pravidelne inštitúcie a nemajú 

ej situácie. Boli prediskutované sťažnosti, 

pracovníkmi projektu vyjadrili. Zúčastení mali 

návratkou, kde im boli položené štyri 

inštitúciách verejnej správy odstrániť? 

poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

vypísané odovzdať priamo 
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3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom

 V rámci participácie a podpor

boli zorganizované zasadnutia za okrúhlym stolom. Inštitúciám po 

zaslané hodnotiace správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  23 inštitúcií prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

odporúčané návrhy na ich odstránenie. Zasadnutí za okrúhlym stolom sa zúčastnili okr

pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie 

prezentovali svoje skúsenosti s prístupnosťou verejnej inštitúcie a návrhy na zlepšenie aktuálnej 

situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vy

zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. 

Inštitúcie prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  stanoviskách uviedli, že sú si 

vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  odstrániť s prihliadnutím na 

finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce 

označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné staveb

úpravy. Inštitúcie sa tiež vyjadrili, že 

nakoľko nie sú vlastníci pozemkov alebo vlastníci budov

nachádzajú.  

Zasadnutie za okrúhlym stolom

 

Zasadnutia za okrúhlym stolom 

podpory verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie 

boli zorganizované zasadnutia za okrúhlym stolom. Inštitúciám po vykonaní osobných návštev 

e správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  23 inštitúcií prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

odporúčané návrhy na ich odstránenie. Zasadnutí za okrúhlym stolom sa zúčastnili okr

pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie 

prezentovali svoje skúsenosti s prístupnosťou verejnej inštitúcie a návrhy na zlepšenie aktuálnej 

situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vyjadrili záujem na odstránení nami 

zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. 

prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  stanoviskách uviedli, že sú si 

oré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  odstrániť s prihliadnutím na 

finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce 

označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné staveb

úpravy. Inštitúcie sa tiež vyjadrili, že vybudovanie bezbariérových prístupov 

nakoľko nie sú vlastníci pozemkov alebo vlastníci budov, v ktorých sa 

 

 

 

Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky 

verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie 

vykonaní osobných návštev 

e správy o stave ich  prístupnosti občanom s ŤZP.  23 inštitúcií prejavilo záujem o 

stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané na zistené nedostatky a následne boli 

odporúčané návrhy na ich odstránenie. Zasadnutí za okrúhlym stolom sa zúčastnili okrem 

pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie 

prezentovali svoje skúsenosti s prístupnosťou verejnej inštitúcie a návrhy na zlepšenie aktuálnej 

jadrili záujem na odstránení nami 

zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. 

prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  stanoviskách uviedli, že sú si 

oré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  odstrániť s prihliadnutím na 

finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa vyjadrili, že doplnia chýbajúce 

označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné stavebné 

vybudovanie bezbariérových prístupov nie je vždy možné, 

ktorých sa inštitúcie priamo 
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4. ZÁVER 

 

 Monitoring bol zameraný a v

verejnej správy sa podľa vyhlášky 

noriem bariéry vyskytujú. Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že inštitúcie verejnej 

správy SR nemajú dostatočne vyriešený bezbariérový prístup pre osoby s ŤZP. 

vyplýva že veľmi málo inštitúcií 

alebo chodníka. Najčastejšie je hlavný vstup do budovy zabezpečený schodiskom, prípadne aj 

rampou.  

 Viac ako polovica inštitúcií

upravený proti šmyku. Pritom už samotný stavebný zákon

medzi ktoré patrí bezpečnosť stavby pri jej užívaní.

 Väčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup do budovy nespĺňa požiadavky 

uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životn

polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že ani prístup na 2.NP nie je dostatočne 

zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch stranách, čo sťažuje prístup nie len 

občanom s ŤZP, ale aj starším ľudom. 

alebo ľudom s krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne.

rámp, ktorými je zabezpečený vstup 

vybavené držadlami a vodiacimi tyčami po oboch stranách

Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou.

vybavená výťahom a prístup na druhé podlažie je zabezpečený iba schodiskom. 

 Z monitoringov vyplynulo, že v 

platnými stavebnými vyhláškami

bezbariérové užívanie v existujúcich budovách. 

pomocou rampy, pretože pri prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu 

ramien, čo je náročnejšie nie len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred 

vstupom do budovy. Pri rekonštrukciách 

nevyhnutné mať vysporiadané vlastnícke vzťahy k

nachádzajú.  

 Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  

stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  

odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Uvedené opatrenia si však 

vyžadujú väčšie financie a stavebné zásahy do jednotlivých konštrukcií. V niektorých prípadoch

o úplne nové vybudovanie bezbariérových vstupov do inštitúcií, vybudovanie rámp, úprava 

povrchov schodiska, doplnenie zábradlí, vybudovanie výťahov, rekonštrukcia bezbariérových WC, 

vyhradenie parkovacích miest pre imobilných a podobne. 

Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných inštitúciách 

podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných slovenský

Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že inštitúcie verejnej 

správy SR nemajú dostatočne vyriešený bezbariérový prístup pre osoby s ŤZP. 

veľmi málo inštitúcií má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úr

alebo chodníka. Najčastejšie je hlavný vstup do budovy zabezpečený schodiskom, prípadne aj 

Viac ako polovica inštitúcií nemá povrch vstupnej podesty, schodiska, prípadne rampy 

upravený proti šmyku. Pritom už samotný stavebný zákon definuje základné požiadavky na stavby, 

medzi ktoré patrí bezpečnosť stavby pri jej užívaní.  

äčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup do budovy nespĺňa požiadavky 

uvedené v prílohe k vyhláške Ministerstva životného prostredia 532/2002 Z. z.

polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že ani prístup na 2.NP nie je dostatočne 

zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch stranách, čo sťažuje prístup nie len 

občanom s ŤZP, ale aj starším ľudom. Prístup na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi 

alebo ľudom s krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne.

rámp, ktorými je zabezpečený vstup do budovy spĺňa minimálnu šírku. Rampy nie sú dostatočne 

odiacimi tyčami po oboch stranách, povrchy rámp sú zväčša šmykľavé.

Sklony rámp sú väčšinou primerané alebo sú len mierne nad normou. Väčšina inštitúcií nie je 

vybavená výťahom a prístup na druhé podlažie je zabezpečený iba schodiskom. 

lynulo, že v novostavbách nie je problém vytvoriť priestory v súlade s 

platnými stavebnými vyhláškami, aby vyhovovali nárokom všetkých, ťažšie je však zabezpečiť 

bezbariérové užívanie v existujúcich budovách. Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť 

ocou rampy, pretože pri prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu 

ramien, čo je náročnejšie nie len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred 

Pri rekonštrukciách resp. vybudovaní bezbariérových prístupov 

poriadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či budovám, v

Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  

vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  

s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Uvedené opatrenia si však 

vyžadujú väčšie financie a stavebné zásahy do jednotlivých konštrukcií. V niektorých prípadoch

o úplne nové vybudovanie bezbariérových vstupov do inštitúcií, vybudovanie rámp, úprava 

povrchov schodiska, doplnenie zábradlí, vybudovanie výťahov, rekonštrukcia bezbariérových WC, 

vyhradenie parkovacích miest pre imobilných a podobne.  

v posudzovaných inštitúciách 

a súčasne platných slovenských technických 

Výsledky prieskumu jednoznačne preukazujú, že inštitúcie verejnej 

správy SR nemajú dostatočne vyriešený bezbariérový prístup pre osoby s ŤZP. Z uvedených zistení 

má hlavný vstup do budovy riešený priamo na úrovni komunikácie 

alebo chodníka. Najčastejšie je hlavný vstup do budovy zabezpečený schodiskom, prípadne aj 

má povrch vstupnej podesty, schodiska, prípadne rampy 

definuje základné požiadavky na stavby, 

äčšina schodísk, ktorými je zabezpečený hlavný vstup do budovy nespĺňa požiadavky 

ého prostredia 532/2002 Z. z.,. Nakoľko viac ako 

polovica obecných úradov sídli na 2.NP, môžeme povedať, že ani prístup na 2.NP nie je dostatočne 

zabezpečený.  Schodiská nie sú vybavené držadlami po oboch stranách, čo sťažuje prístup nie len 

p na 2.NP nie je umožnený ani mamičkám s kočíkmi 

alebo ľudom s krátkodobou obmedzenou pohyblivosťou, ako sú zlomeniny a podobne. Iba polovica 

Rampy nie sú dostatočne 

, povrchy rámp sú zväčša šmykľavé. 

Väčšina inštitúcií nie je 

vybavená výťahom a prístup na druhé podlažie je zabezpečený iba schodiskom.  

novostavbách nie je problém vytvoriť priestory v súlade s 

, aby vyhovovali nárokom všetkých, ťažšie je však zabezpečiť 

Nie vždy sa dá prístup do budovy zabezpečiť 

ocou rampy, pretože pri prekonávaní väčších výškových rozdieloch je nutné vytvárať sústavu 

ramien, čo je náročnejšie nie len po stavebnej stránke, ale je nutné mať aj dostatočný priestor pred 

rových prístupov do inštitúcií je 

pozemkom či budovám, v ktorých sa inštitúcie 

Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  

vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť v blízkej budúcnosti  

s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Uvedené opatrenia si však 

vyžadujú väčšie financie a stavebné zásahy do jednotlivých konštrukcií. V niektorých prípadoch ide 

o úplne nové vybudovanie bezbariérových vstupov do inštitúcií, vybudovanie rámp, úprava 

povrchov schodiska, doplnenie zábradlí, vybudovanie výťahov, rekonštrukcia bezbariérových WC, 



 

 

 Bezbariérovosť inštitúcií verejne

prístupu  prostredia pre všetkých ľudí. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je však formulovaná všeobecne, 

chýbajú podrobnejšie vyšpecifikované požiadavky bezbariérovosti pre jednotlivé typolo

budov. V praxi sa uvedená vyhláška uplatňuje v nedostatočnej miere a tak vznikajú nevyhovujúce 

riešenia aj pri novostavbách. 

 Veríme, že táto správa poskyt

správy, ale tiež poskytne informácie potrebné pre hľadanie návrhov 

nedostatkov. Veríme, že zvýši prístupnosť 

poskytovaných verejnou správou 

vo všetkých inštitúciách verejnej správy SR

Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie prínos pre zmonitorované 

inštitúcie.  V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či s

snažia odstrániť zistené nedostatky

sť inštitúcií verejnej správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 

prístupu  prostredia pre všetkých ľudí. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je však formulovaná všeobecne, 

chýbajú podrobnejšie vyšpecifikované požiadavky bezbariérovosti pre jednotlivé typolo

budov. V praxi sa uvedená vyhláška uplatňuje v nedostatočnej miere a tak vznikajú nevyhovujúce 

poskytne aktuálne informácie o bezbariérovej prístupnosti

informácie potrebné pre hľadanie návrhov a riešení na odstránenie zistených 

zvýši prístupnosť verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím 

poskytovaných verejnou správou a zlepší uplatňovanie bezbariérového navrhovani

všetkých inštitúciách verejnej správy SR, ako vyplýva z medzinárodný

Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie prínos pre zmonitorované 

inštitúcie.  V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či sa vybrané inštitúcie zapájajú a 

ia odstrániť zistené nedostatky.  
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správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 

prístupu  prostredia pre všetkých ľudí. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je však formulovaná všeobecne, 

chýbajú podrobnejšie vyšpecifikované požiadavky bezbariérovosti pre jednotlivé typologické druhy 

budov. V praxi sa uvedená vyhláška uplatňuje v nedostatočnej miere a tak vznikajú nevyhovujúce 

bezbariérovej prístupnosti inštitúcií verejnej 

na odstránenie zistených 

verejných služieb osobám so zdravotným postihnutím 

navrhovania na Slovensku 

, ako vyplýva z medzinárodných dohovorov. 

Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie prínos pre zmonitorované 

a vybrané inštitúcie zapájajú a 



 

178 
 

5. ZOZNAM POUŽITEJ LITER
 

 

[1] VYHLÁŠKA č. 532/2002 Z. z. 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technickýc

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie 

[2] Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Opčný protokol k Dohovoru o 

právach osôb so zdravotným post

[3] Accessibility for the Disabled 

[Bezbariérové prostredie pre zdravotn  postihnutých 

prostredie] Ministry of Social Affairs 

SOLIDERE, 2005, http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/ 

[4] Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

znení neskorších predpisov  

[5] Doc.Ing.arch. Mária Samová a 

súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. ISBN 978

OZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Opčný protokol k Dohovoru o 

právach osôb so zdravotným postihnutím. AOZPO SR, Bratislava, 2011 

for the Disabled - A Design Manual for a Barrier 

érové prostredie pre zdravotn  postihnutých - Projekčný  manuál pre bezbariérové 

prostredie] Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, 

SOLIDERE, 2005, http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Doc.Ing.arch. Mária Samová a kol.. Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy

, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2  

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

h požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Opčný protokol k Dohovoru o 

gn Manual for a Barrier Free  Environment, 

ný  manuál pre bezbariérové 

Committee for the Disabled, UN, ESCWA, 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

. Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a 


