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 Práca prezentuje výsledky monitoringu prístupnosti komunikácie verejnej správy s

so zdravotným postihnutím. 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 

občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia.

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

nielen vybudovať "Európu bez bariér

pravidiel na zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných verejnosti. 

bariér“ sa 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 sta

pretlmočiť ich konkrétne problémy a

verejnej správy.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca prezentuje výsledky monitoringu prístupnosti komunikácie verejnej správy s

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 

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. 

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

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 

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 

Práca prezentuje výsledky monitoringu prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami 

Cieľom Projektu je zvýšenie prístupnosti verejných služieb osobám so 

zdravotným postihnutím poskytovaných verejnou správou a dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá 

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj 

Význam a cieľ projektu "Spoločnosť bez 

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

", 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 

verejným službám, dosiahnutie plného zapojenia osôb so zdravotným 

EÚ na základe zdravotného postihnutia, 

mu zapojenia občanov so 

Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a to 

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

občania zdravotne 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 stavebnom

    poriadku

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

    Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

    všeobecnýc

    všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s 

    osobami  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

ZŤP    Zdravotne ťažko postihnutá osoba

Dohovor    Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným p

Bariéry     Sú  prekážky  vytvárajúce hendikep;  tieto  prekážky  členíme  

    na  

    bezpečnému 

    ktoré sťažujú alebo znemožňujú prístup k

    sociálnej integrácii; 

Debarierizácia   Je   proces   odstraň
    komunikačných   a 

Zákon o slobode informácií  Zákon č.211/2000 Z.z. o

                                     a o 

                                    informácií

Zákon o posunkovej  

reči nepočujúcich             Zákon č.149/1995 Z.z. 

    reči nepočujúcic

Inklúzia    Rovnoprávny vzťah teda úplné začlenenie minoritnej, 

    respektíve diskriminovanej skupiny občanov do života 

    majoritnej spoločnosti na rovnakom princípe so zohľadnením 

    osobitostí každého jedinca.

Signálne pásy   Pomáhajú osobám 

    orientačne dôležité miesto. Označujú napríklad smer chôdze 

    na priechode pre chodcov, vstup do budovy. Signálny pás, 

    vytvorený pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby, musí vždy 

    nadväzovať na systém vod

 

A SLOVNÍK TERMÍNOV 

Slovenská republika 

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

poriadku 

532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia

lovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s 

osobami  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Zdravotne ťažko postihnutá osoba 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

ú  prekážky  vytvárajúce hendikep;  tieto  prekážky  členíme  

na  architektonické bariéry,  ktoré  bránia  prístupu a 

bezpečnému pohybu  v  prostredí  a  komunikačné  bariéry, 

ktoré sťažujú alebo znemožňujú prístup k informáciám a 

ociálnej integrácii;  

e   proces   odstraňovania   architektonických,  
komunikačných   a sociálnych   bariér 

Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o

informácií 

Zákon č.149/1995 Z.z. Zákon národnej rady SR 

reči nepočujúcich  

ovnoprávny vzťah teda úplné začlenenie minoritnej, 

respektíve diskriminovanej skupiny občanov do života 

majoritnej spoločnosti na rovnakom princípe so zohľadnením 

osobitostí každého jedinca. 

omáhajú osobám so zrakovým postihnutím identifikovať 

orientačne dôležité miesto. Označujú napríklad smer chôdze 

na priechode pre chodcov, vstup do budovy. Signálny pás, 

vytvorený pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby, musí vždy 

nadväzovať na systém vodiacich línií. 

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

532/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia   

lovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o   

h technických požiadavkách na výstavbu a o   

všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s  

osobami  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

ostihnutím 

ú  prekážky  vytvárajúce hendikep;  tieto  prekážky  členíme   

,  ktoré  bránia  prístupu a   

ohybu  v  prostredí  a  komunikačné  bariéry,  

informáciám a   

   

informáciám  

doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode  

Zákon národnej rady SR o posunkovej  

ovnoprávny vzťah teda úplné začlenenie minoritnej,   

respektíve diskriminovanej skupiny občanov do života   

majoritnej spoločnosti na rovnakom princípe so zohľadnením  

so zrakovým postihnutím identifikovať   

orientačne dôležité miesto. Označujú napríklad smer chôdze  

na priechode pre chodcov, vstup do budovy. Signálny pás,  

vytvorený pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby, musí vždy  



 

 

Vodiace línie    Vedú osobu so zrakovým postihnutím po určitom úseku 
    pomo
    prirodzené  alebo umelé, vytvorené pomocou špeciálnej 
    reliéfnej dlažby. 

edú osobu so zrakovým postihnutím po určitom úseku 
pomocou techniky bielej palice. Vodiace línie môžu byť 
prirodzené  alebo umelé, vytvorené pomocou špeciálnej 
reliéfnej dlažby. 

5 

edú osobu so zrakovým postihnutím po určitom úseku   
odiace línie môžu byť   

prirodzené  alebo umelé, vytvorené pomocou špeciálnej   
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1. Úvodné informácie o pro

1.1 Popis východiskovej situácie

 

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia 

znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom 

a sociálnom živote. Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, 

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

je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u subjektov verej

správy s rôznymi formami diskriminácie vyp

architektoniskou  nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou diskrimináciou, s 

ktorou sa stretávajú v dôsledku ich postihnutia. Zdravotne

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 neustá

spôsob života, ako aj participácia na sociálnom a

nemôžu využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania.

 Zabezpečenie prístupnosti fyzického prostredi

jedným z ich základných ľudských práv, čo vyplýva z

zdravotným postihnutím /ďalej len „Dohovor“/. 

 Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky

voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale 

tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych  noriem a pravidiel na zabezpečenie 

prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejn

prístupnosť nemyslíme iba fyzickú bezbariérovosť v

komunikačnú a informačnú prístupnosť pre osoby so zrakovým či sluchovým postihnutím, alebo 

osoby s inými špecifickými potrebami.

uznanie a podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania posunkového 

jazyka a kultúry nepočujúcich osôb, avšak nedostupnosť tlmočníkov a

posunkovú reč je ďalšia z výrazných b

svojich záležitostí. Osoby so zmyslovým a

s rôznymi bariérami, či už architektonickými, komunikačnými alebo orientačnými. Prístupnosť 

inštitúcií je pre osoby so zdravotným postihnutím nevyhnutným predpokladom, aby mohli 

samostatne žiť bez osobných asistentov a

 Cieľom projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom 

Slovenskej Republiky bez rozdielu, 

zdravotného postihnutia a to nie len prostredníctvom zvýšeni

prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej 

Úvodné 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 

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

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

je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u subjektov verej

správy s rôznymi formami diskriminácie vyplývajúcej 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 občania 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 odkázaní 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. 

bezpečenie prístupnosti fyzického prostredia je pre osoby so zdravotným postihnutím 

ich základných ľudských práv, čo vyplýva z Dohovoru OSN o

zdravotným postihnutím /ďalej len „Dohovor“/.  

Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky

voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale 

tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych  noriem a pravidiel na zabezpečenie 

prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejn

prístupnosť nemyslíme iba fyzickú bezbariérovosť v zmysle prístupnosti stavieb, ale aj 

informačnú prístupnosť pre osoby so zrakovým či sluchovým postihnutím, alebo 

inými špecifickými potrebami. Osoby so zdravotným postihnutím majú tiež právo na 

uznanie a podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania posunkového 

jazyka a kultúry nepočujúcich osôb, avšak nedostupnosť tlmočníkov a pracovníkov ovládajúcich 

výrazných bariér, ktorá sťažuje prístup týchto ľudí pri vybavovaní si 

Osoby so zmyslovým a sluchovým postihnutím sa každodenne vyrovnávajú 

rôznymi bariérami, či už architektonickými, komunikačnými alebo orientačnými. Prístupnosť 

re osoby so zdravotným postihnutím nevyhnutným predpokladom, aby mohli 

samostatne žiť bez osobných asistentov a začleniť sa do spoločnosti.  

Cieľom projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom 

rozdielu,  teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým 

zdravotného postihnutia a to nie len prostredníctvom zvýšenia architektonickej a dopravnej 

prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej 

jekte a priebehu monitoringu 

Jedným zo základných meradiel vyspelosti spoločnosti je plnohodnotná participácia 

znevýhodnených skupín občanov, vrátane občanov so zdravotným postihnutím na ekonomickom 

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

Existujúcim problémom 

je, že občania so zdravotným postihnutím sa neustále aj dnes stretávajú u subjektov verejnej 

ývajúcej z ich handicapu a to nie len v súvislosti s 

architektoniskou  nedostupnosťou samotnej inštitúcie, ale aj s administratívnou diskrimináciou, s 

ťažko postihnutí občania 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 

na pomoc iných ľudí a ich nezávislí 

ekonomickom živote je veľmi náročná, keďže 

a je pre osoby so zdravotným postihnutím 

Dohovoru OSN o právach osôb zo 

Význam a cieľ uvedeného projektu predstavuje súlad so záväzkami Slovenskej republiky 

voči Dohovoru OSN, v rámci ktorého sa EÚ zaviazala nielen vybudovať „Európu bez bariér“, ale 

tiež kontrolovať a monitorovať dodržiavanie minimálnych  noriem a pravidiel na zabezpečenie 

prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti. Pod pojmom 

zmysle prístupnosti stavieb, ale aj 

informačnú prístupnosť pre osoby so zrakovým či sluchovým postihnutím, alebo 

tihnutím majú tiež právo na 

uznanie a podporu svojej osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania posunkového 

pracovníkov ovládajúcich 

ariér, ktorá sťažuje prístup týchto ľudí pri vybavovaní si 

sluchovým postihnutím sa každodenne vyrovnávajú 

rôznymi bariérami, či už architektonickými, komunikačnými alebo orientačnými. Prístupnosť 

re osoby so zdravotným postihnutím nevyhnutným predpokladom, aby mohli 

Cieľom projektu je dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom 

teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým  druhom 

a architektonickej a dopravnej 

prístupnosti subjektov verejnej správy, ale tiež prostredníctvom zlepšenia komunikácie verejnej 



 

 

správy s občanmi so zdravotným postihnutím. 

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, histor
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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 dosiahnut

hlavných aktivít: 

Aktivita č.1 - Monitoring bezbariérovej architektonickej a dopravnej prístupnosti subjektov verejnej 

správy  

 Aktivita č. 2 - Monitoring prístupnosti komunikácie verejnej správy s osobami so zdravotným 
postihnutím  

 Prístup k informáciám zaručuje čl. 21 

strany povinné prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby osobám so zdravotným postihnutím 

boli poskytované informácie určené širokej verejnosti v prístupných formát

vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia. V

akceptovať a umožniť osobám so zdravotným postihnutím používať posunkové jazyky, Braillovo 

písmo, ako aj ďalšie prístupné prostriedky, spôsoby a

výberu. 

 Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú nevidiace osoby oprávnené 

požadovať sprístupnenie informácií slepeckým (Braillovým) písmom. Slabozraké osoby sú 

oprávnené požadovať sprístupnenie informáci

navzájom a dorozumievanie sa s počujúcimi garantuje nepočujúcim osobám prostredníctvom 

tlmočníka posunkovej reči zákon o posunkovej reči nepočujúcich a zákon o sociálnych službách.

Podľa zákona o posunkovej reči n

posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných 

životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej 

samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

 Cieľom aktivity je zmonitorovať aktuálny stav prístupnosti komunikácie subjektov verejne 

správy v okrese mesta Prievidza s

zlepšenie. Podstatnou časťou pr

schopnosti komunikácie jednotlivých subjektoch verejnej správy v

zrakovým alebo sluchovým postihnutím, vrátane poskytovania informácií v

ako je Braillovo písmo, zväčšená tlač, zvukové záznamy, posunkový jazyk.

 Monitoring bol vykonávaný zamestnancami projektu a

inštitúcií verejnej správy v okrese Prievidza. Počas osobnej návštevy zamestnanci projektu 

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. 

 

1.2 Spôsob realizácie projektu 
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Podľa zákona o posunkovej reči nepočujúcich majú nepočujúce osoby právo na tlmočníka 

posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných 
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okrese mesta Prievidza s osobami so zdravotným postihnutím a zadefinovať nástroje na jej 
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 V ďalšej fáze prieskumu

inštitúcií, formou rozhovorov s náhodnými

 Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu 

verejnej správy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie

náhodnými okoloidúcimi.   

Zamestnanci Vzdelávacieho inštitútu o.z. uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitú
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vybavenie a prístupnosť 

uskutočnili monitoring celkovo v 111 inštitúciách 
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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 Ve

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 
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Rudnianska Lehota 

Zemianske Kostoľany 
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2. Výsledky monitoringu 

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:

 Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena, ako aj začiatok a

farebne a povrchovou úpravou rozozna

verejnosti v nebytovej budove v

a vyhovujúco osvetlené nápisy s

považujeme, že základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením 

poskytovania informácií nevidiacej  osobe. Vykonaným prieskumom bolo zistené, že mestský úrad 

Bojnice, neumožňuje občanom s

a pohybovať sa samostatne. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74% nie. Na ot

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie. 

 Mestský úrad Bojnice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

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

MsÚ Bojnice bolo zorganizované stretnutie zástupcu mesta, 

bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu. V diskusií sa Ing. 

Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osob

v časti určenej na užívanie verejnosťou sú kontrastné a

písma najmenej 50mm, ale sú umiestnené v nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné 

informačné zariadenie, nie je dop

nevidiacej osobe. Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne 

a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a

svoje stanovisko. Uviedol, že majiteľom bud

2. Výsledky monitoringu  

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 centr

je mestským úradom v Bojniciach.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

posledný stupeň schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, bol výrazne 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.  Základné informačné zariadenie pre pohyb 

nebytovej budove v časti určenej na užívanie verejnosťou malo kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce podľa vyhlášky 

adné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením 

poskytovania informácií nevidiacej  osobe. Vykonaným prieskumom bolo zistené, že mestský úrad 

Bojnice, neumožňuje občanom s akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia, komunikovať 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.  

Mestský úrad Bojnice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

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

MsÚ Bojnice bolo zorganizované stretnutie zástupcu mesta,  pracovníkov projektu Spoločnosť bez 

bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu. V diskusií sa Ing. 
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nie verejnosťou sú kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s
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je doplnené alternatívnym spôsobom poskytovania informácií 

Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne 

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a

stanovisko. Uviedol, že majiteľom budovy je mesto Bojnice, ktoré v minulosti vypracovalo 

Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice 
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poskytovania informácií nevidiacej  osobe. Vykonaným prieskumom bolo zistené, že mestský úrad 

akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia, komunikovať 
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ami so zdravotným postihnutím, uviedol, že v budove 

vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou 
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Mgr. Daniel Palacka sa vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne 
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niekoľko projektov zameraných na modernizáciu a

nebol schválený. Ďalej uviedol, že informačná služba vo vestibule bude

overovania dokumentov v budúcnosti plánujú zriadiť na prízemí, bez potreby použitia schodiska. 

Na to sa zástupca verejnosti vyjadril, že prel

pozitívne. Pracovníci projektu taktiež uznali, že

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niekoľko projektov zameraných na modernizáciu a rekonštrukciu budovy, ale ani jeden z

nebol schválený. Ďalej uviedol, že informačná služba vo vestibule bude obnovená a

budúcnosti plánujú zriadiť na prízemí, bez potreby použitia schodiska. 

Na to sa zástupca verejnosti vyjadril, že preloženie overovania dokumentov by bolo veľmi 

pozitívne. Pracovníci projektu taktiež uznali, že by toto riešenie vyriešilo niektoré problémy.

13 

rekonštrukciu budovy, ale ani jeden z projektov 

obnovená a pracovisko 

budúcnosti plánujú zriadiť na prízemí, bez potreby použitia schodiska. 

ženie overovania dokumentov by bolo veľmi 

by toto riešenie vyriešilo niektoré problémy. 
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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

verejného zdravotníctva.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie bol

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. 

telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1200 mm nad podlahou, ovládacím 

zariadením vo výške spodnej hrany najviac 120

v strednej polohe kabíny. Príjazd privolanej kabíny oznamoval zvukový signál. Za nevyhovujúce 

považujeme, že prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a

rampy, nebol výrazne farebne a 

nie je čitateľné aj hmatom. Chodbový privolávač výťahu nie je umiestnený vo výške 900 mm až 

1200 mm. Musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia.  

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v

užívanie verejnosťou nemá kontrastné a

mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné 

nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.   

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s n

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 27

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvo

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

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

nedostatkov. Zástupca Regionálneho úr

vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

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 vypracované ani žiadne projekty na prispôsobenie 

inštitúcie.  

 

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 úradom 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený schodiskom a rampou. Kabína výťahu bola vybavená 

telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1200 mm nad podlahou, ovládacím 

zariadením vo výške spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie 

strednej polohe kabíny. Príjazd privolanej kabíny oznamoval zvukový signál. Za nevyhovujúce 

posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a

 povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Ovládacie zariadenie 

nie je čitateľné aj hmatom. Chodbový privolávač výťahu nie je umiestnený vo výške 900 mm až 

1200 mm. Musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia.  

adné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v

užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 

mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné 

nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

vedalo 27% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.  

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 

Zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  sa vyjadril, že vníma 

vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

Uvedené zistenia berú na vedomie a do budúcnosti sa ich budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na 

vidia v horizonte 10 rokov. V minulosti neboli upozornení na nedostatky v 

súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali vypracované ani žiadne projekty na prispôsobenie 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva   

ievidza so sídlom v Bojniciach 

je regionálnym úradom 

i zistené nasledujúce skutočnosti: 

Kabína výťahu bola vybavená 

telefónnym alebo signálnym zariadením umiestneným najviac 1200 mm nad podlahou, ovládacím 

0 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie 

strednej polohe kabíny. Príjazd privolanej kabíny oznamoval zvukový signál. Za nevyhovujúce 

posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Ovládacie zariadenie 

nie je čitateľné aj hmatom. Chodbový privolávač výťahu nie je umiestnený vo výške 900 mm až 

1200 mm. Musí mať aj hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia.  

nebytovej budove v časti určenej na 

výškou písma najmenej 50 

mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné zariadenie 

nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

áhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% áno a 74% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

rené 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 

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. 

Uvedené zistenia berú na vedomie a do budúcnosti sa ich budú snažiť odstrániť. Vzhľadom na 

vidia v horizonte 10 rokov. V minulosti neboli upozornení na nedostatky v 

súlade s platnou stavebnou vyhláškou. Nemali vypracované ani žiadne projekty na prispôsobenie 



 

 

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 bol

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

vyrovnávacích stupňov. Prvý a 

a koniec rampy, bol výrazne farebne a

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti 

v nebytovej budove v časti ur

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

podlahou. Chýba tlmočník do posunkovej reči. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na v

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64

 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 str

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 me

centrum Bojnice. V diskusií sa Ing. Peter Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osobami so 

zdravotným postihnutím, uviedol, 

kontrastné a vyhovujúco osvetlen

nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné informačné zariadenie, nie je dop

alternatívnym spôsobom poskytovania informácií nevidiacej osobe

Belianska vníma vykonaný pr

vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a

knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a z

 
 
 

 

  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 

 posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok 

koniec rampy, bol výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti 

časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a

výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

podlahou. Chýba tlmočník do posunkovej reči.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

vedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.  

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 str

covníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcu mamičiek a zástupcu verejnosti 

rokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte

Bojnicach, nakoľko zriaďovateľom mestskej knižnice Bojnice je Kultúrne 

V diskusií sa Ing. Peter Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osobami so 

uviedol, že v budove v časti určenej na užívanie verejnosťou 

vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50mm, ale sú umiestnené v 

nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné informačné zariadenie, nie je dop

alternatívnym spôsobom poskytovania informácií nevidiacej osobe. Riaditeľka Ing. Emília 

Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe 

ho prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko, že budova 

knižnice je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou a z tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia. 
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Hurbanovo námestie 61/68, 972 01 Bojnice 

je mestskou knižnicou v meste 

i zistené nasledujúce skutočnosti: 

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

posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok 

ou úpravou rozoznateľné od okolia.  Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti 

čenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

ybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

objekte Mestská knižnica na 

stskej knižnice Bojnice je Kultúrne 

V diskusií sa Ing. Peter Titka vyjadril k prístupnosti inštitúcie s osobami so 

nie verejnosťou nie sú 

výškou písma najmenej 50mm, ale sú umiestnené v 

nevyhovujúcej výške nad podlahou. Základné informačné zariadenie, nie je doplnené 

Riaditeľka Ing. Emília 

ocenila pripomienky na základe 

vyjadrila svoje stanovisko, že budova 

tohto dôvodu je úprava budovy náročnejšia.  
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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. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ra

a koniec rampy, je výrazne farebne a

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné infor

v nebytovej budove v časti určen

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

podlahou. 

 V ďalšej fáze prieskumu boli 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55

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

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

V kancelárii riaditeľky pobočky KC Bojnice bolo 

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

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Riaditeľka Ing. Emília Belianska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že majiteľom budovy KC je Mesto Bojnice, 

ktoré v rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o

sa realizuje oprava strechy, ktorá je v

prisľúbila, že zistenia predloží na mes

rekonštrukcie budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta. 

 
 
 
 
 
 

centrum Bojnice 

  Kultúrne centrum Bojnice 

  Hurbanovo námestie č.19/41, 972 01 Bojnice

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

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

posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj začiatok 

koniec rampy, je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti 

časti určenej na užívanie verejnosťou nemá kontrastné a

výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

vedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

apĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.  

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 

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

ska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

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

rámci plánovania rozpočtu rozhoduje o plánovaných investíciách a opravách. Momentálne 

alizuje oprava strechy, ktorá je v havarijnom stave a je teda prioritou. Pani Ing. Belianska 

prisľúbila, že zistenia predloží na mestské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v

rekonštrukcie budovy boli zahrnuté do tvorby rozpočtu mesta.  

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 

mena, ako aj začiatok 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.  Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

mačné zariadenie pre pohyb verejnosti 

kontrastné a vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad 

zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

zorganizované stretnutie riaditeľky KC, 

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

kultúrne centrum Bojnice.  
ska vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky 

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

opravách. Momentálne 

je teda prioritou. Pani Ing. Belianska 

ské zastupiteľstvo mesta Bojnice, aby v prípade budúcej 



 

 

Obecný úrad 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 priamym schodiskom. 

schodiskom, zadný vstup je zabezpečený rampou. 

informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v

verejnosťou nemá kontrastné a

umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou.

zabezpečený iba schodiskom. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym 

riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zm

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 33% áno a 67

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 27% áno a 73

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

budúcnosti plánujú zriadenie kontaktného miesta na prízemí budo

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do inštitúcie je zabezpečený priamym schodiskom. Prístup do stavby je zabezpečený 

schodiskom, zadný vstup je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, že základné 

informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v časti určenej na užívanie 

verejnosťou nemá kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm 

umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený iba schodiskom. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym 

riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

vedalo 33% áno a 67% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 27% áno a 73% nie.  

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 

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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Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený 

e považujeme, že základné 

časti určenej na užívanie 

výškou písma najmenej 50 mm 

Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený iba schodiskom. Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym 

riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

vy. Taktiež vybudovanie nových 

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

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Budova  je vybavená rampou. Začiatok 

a koniec rampy je výrazne farebne a

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Za nevyhovujúce považujeme, že prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Budova nie je vybavená výťahom. 

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápis

najmenej 50 mm. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.

osoby so zmyslovým postihnutím

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie. 

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vyt

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 úrad

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. 

 

 

 

 

 

 

 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:

do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova  je vybavená rampou. Začiatok 

koniec rampy je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

sobe. Za nevyhovujúce považujeme, že prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Budova nie je vybavená výťahom. 

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápis

najmenej 50 mm. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

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 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 

ujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.  

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

do stavby je zabezpečený schodiskom. Budova  je vybavená rampou. Začiatok 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné 

informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

sobe. Za nevyhovujúce považujeme, že prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Budova nie je vybavená výťahom. 

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma 

Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

vorené 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 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 



 

 

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 skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Vonkajšie 

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

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie. 

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej in

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

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

obecného úrad nakoľko nedisponujú finančným

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 skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Vonkajšie schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

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

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 

ly pre osoby so zmyslovým postihnutím 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

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: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

schodisko nemá vyznačený prvý a posledný 

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

výškou písma najmenej 50 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

štitúcií 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 

i 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 zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je na úrovni komunikácie. Prístup 

schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme,

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

 V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií

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

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa však monitorovaná inštitúcia nevyjadrila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je na úrovni komunikácie. Prístup na druhé podlažie je zabezpečený 

schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy

najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.  

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. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

na druhé podlažie je zabezpečený 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

nápisy s výškou písma 

osoby so zmyslovým postihnutím 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

K zisteným skutočnostiam 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 na

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou.

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní ved

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

 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 ziste

nedostatkov. K skutočnostiam sa vyjadrila už priamo 

Anna Gulášová. Oboznámila nás, že p

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 stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní ved

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

ní 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 ziste

skutočnostiam sa vyjadrila už priamo počas monitoringu aj pani starostka Mgr. 

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

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

sledujúce skutočnosti: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

m.  Nie sú dostupné materiály pre 

. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

ní 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 

monitoringu aj pani starostka Mgr. 

realizovaný ešte za jej 

lavnom vstupe. 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie 

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s

informačné zariadenie nie je doplnené alternatí

osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55

 Po vykonaní osobnej návšte

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie 

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Základné 

informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

e, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.  

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 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: 

Za nevyhovujúce považujeme, prístup do 

dého schodiskového ramena nie je 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie 

výškou písma najmenej 50 mm. Základné 

vnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

e, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

vy 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 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

v obci Diviacka Nová Ves.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasleduj

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Z

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s

informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej 

zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhod

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. Obecný úrad bol už rekonštruovaný v nedávnom čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

úrad Diviacka 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:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie 

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Základné 

informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

ala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.  

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 uvedeným zisteniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu 

e občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na 

Obecný úrad bol už rekonštruovaný v nedávnom čase.  
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Obecný úrad Diviacka Nová Ves 

k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je obecným úradom 

úce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, prístup do 

posledný stupeň každého schodiskového ramena nie je 

ákladné informačné zariadenie 

výškou písma najmenej 50 mm. Základné 

informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej 

reči. Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

notenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

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

K uvedeným zisteniam sa pracovníčky obecného úradu už počas monitoringu 

e občanov s istým druhom znevýhodnenia im občania volajú priamo na 
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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 boli zistené nasledujú

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

prístup do stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a

ramena nie je výrazne farebne a 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s

Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií 

nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do pos

osoby so zmyslovým postihnutím

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajin

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100

 Obecný úrad Diviaky nad

bolo poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostu obecného úradu

pracovníkov projektu Spoločnos

výsledkov prieskumu, ktorý bol

Zuzana Struhárová sa vyjadrila,

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje

nie je dostupný tlmočník do posunkovej

slabozraký alebo sluchovo postihnutí

úrad. Na to sa starosta obce vyjadril,

skutočnosti sa pán starosta Pružinec

rekonštrukciu schodiska. Rekonštrukciu

obec viac ako 1000 obyvateľov

zapojiť. Starosta obecného úradu

na základe vykonaného prieskumu.

Prisľúbil, že vstup na 2. NP bude

vrátiť.  
    

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:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, 

rístup do stavby nie je zabezpečený rampou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového 

 povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. 

Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií 

nevidiacej osobe. Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajin

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

nad Nitricou prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym

edostatky a následne boli odporúčané návrhy

úradu Diviaky nad Nitricou bolo zorganizované

nosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

bol realizovaný v objekte Obecný úrad Diviaky

vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontras

nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevid

posunkovej reči. Taktiež sa informovala, či 

postihnutí občania a ako tieto skutočnosti riešia

vyjadril, že takýto občania chodia vždy so sprievodcom.

Pružinec vyjadril, že v letných mesiacoch 2019

Rekonštrukciu budú financovať s vlastných zdrojov

ov a nespĺňala požiadavky žiadnej výzvy, do

úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne

prieskumu. Uznal objektivitu našich zistení a vyjadril

bude zrekonštruovaný a po rekonštrukcií sa môžeme

Obecný úrad Diviaky nad Nitricou 

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

ce skutočnosti: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

posledný stupeň každého schodiskového 

kolia. Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm. 

Základné informačné zariadenie nie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií 

unkovej reči. Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

okrúhlym stolom, kde 

návrhy na ich odstránenie.  

zorganizované stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Diviaky nad Nitricou. Mgr. 

kontrastné vyhovujúco 

nevidiacich ľudí a taktiež 

 sa v obci nachádzajú 

riešia ak navštívia obecný 

sprievodcom. Na tieto 

2019 majú naplánovanú 

zdrojov obce, nakoľko má 

do ktorej by sa mohli 

itívne a ocenil pripomienky 

vyjadril svoje stanovisko. 

môžeme na obecný úrad 



 

 

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 stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. 

Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 14% áno a 86

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie 

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhod

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 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 stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, 

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

sala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 14% áno a 86% nie.  

ní 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 uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu 

sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska 

prístupu do obecného úradu. Projekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.
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je obecným úradom v obci Dlžín. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

boli vytvorené hodnotiace správy o stave ich  

notenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

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

K uvedeným zisteniam sa pán starosta obecného úradu už počas monitoringu 

sídlia na prízemí neeviduje žiadne sťažnosti od obyvateľov z hľadiska 

prístupu do obecného úradu. Projekt rekonštrukcie v najbližšom čase neplánujú.  
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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 

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v

na užívanie verejnosťou má nápisy s

mm až 2000 mm nad podlahou. 

posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný 

stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od 

okolia. 

V ďalšej fáze prieskumu b

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82

 Obecný úrad Dolné Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V kancelárii starostky obce Dolné Vestenice

projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov 

prieskumu, ktorý bol realizovaný v

sa vyjadrila, že základné informačné zari

Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slab

tlmočník do posunkovej reči. Pani starostka Ing. 

ľudí s určitým druhom znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci obecného úradu. 

verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného úradu spokojný a on sám nezaznamenal  

žiadne problémy.  Starostka obecného úradu Dolné Vestenice vn

pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že 

rozhodujúci je pre nich rozpočet a nedisponujú finančnými prostriedkami pre prípadne 

rekonštrukcie a odstránenie nedosta

 
 
 
 

Obecný úrad Dolné Vestenice 

  Obecný úrad Dolné Vestenice 

  Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v

na užívanie verejnosťou má nápisy s výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 

mm až 2000 mm nad podlahou. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný tlmočník do 

posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný 

stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

N napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.  

Obecný úrad Dolné Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

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

kancelárii starostky obce Dolné Vestenice bolo zorganizované stretnutie starostky, pr

projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov 

prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte obecný úrad Dolné Vestenice. Mgr. Zuzana Struhárová 

adné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. 

Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

. Pani starostka Ing. Kvetoslava Šimorová sa vyjadrila, že v 

ľudí s určitým druhom znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci obecného úradu. 

verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného úradu spokojný a on sám nezaznamenal  

žiadne problémy.  Starostka obecného úradu Dolné Vestenice vníma vykonaný prieskum veľmi 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že 

rozhodujúci je pre nich rozpočet a nedisponujú finančnými prostriedkami pre prípadne 

rekonštrukcie a odstránenie nedostatkov.  

Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice 

je obecným úradom v 

zistené nasledujúce skutočnosti: 

nebytovej budove v časti určenej 

výškou písma najmenej 50 mm umiestnené vo výške 1200 

ažujeme, Nie je dostupný tlmočník do 

posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný 

stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od 

oli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Obecný úrad Dolné Vestenice prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

bolo zorganizované stretnutie starostky, pracovníkov 

projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov 

Mgr. Zuzana Struhárová 

denie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. 

zrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný 

Kvetoslava Šimorová sa vyjadrila, že v prípade 

ľudí s určitým druhom znevýhodnenia ochotne pomáhajú zamestnanci obecného úradu.  Zástupca  

verejnosti sa ďalej vyjadril, že je s prístupom obecného úradu spokojný a on sám nezaznamenal  

íma vykonaný prieskum veľmi 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Informovala nás, že 

rozhodujúci je pre nich rozpočet a nedisponujú finančnými prostriedkami pre prípadne 



 

 

Mestský úrad 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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Budova je vybavená informátorom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco 

osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm. 

tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84

 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. Kontroly takéhoto typu považujú za potrebné z

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. 

a pod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Budova je vybavená informátorom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný 

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

vor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.  

nej 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, 

starších budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy 

rámci rozpočtových možností bude mesto realizovať priebežne.  (Napríklad označenie schodiska 
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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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Budova je vybavená informátorom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco 

Za nevyhovujúce považujeme, Nie je dostupný 

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

nej 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 

dôvodu, že je i snahou mesta 

mestských organizácií zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre obyvateľov so zdravotným 

spätnú väzbu. Ďalej uviedli, že vybudovanie 

starších budovách si vyžaduje zvýšené finančné náklady. Drobné úpravy 

(Napríklad označenie schodiska 
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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 boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Budova je vybavená 

informátorom. Budova je vybavená telefónnou informačnou službou. Sú dostupné zvukové 

záznamy. Za nevyhovujúce považujeme, 

vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií dor

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

nedostatkov. Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu 

budúcnosti na skvalitnenie prostredia pre postihnuté os

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 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 

spôsobom bude financovať náklady na zosúladenie súčasného stavu s vyhláškou.

 

 

 

 

 

 

  Dom kultúry Handlová 

  Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je domom kultúry v meste 

liadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Budova je vybavená 

informátorom. Budova je vybavená telefónnou informačnou službou. Sú dostupné zvukové 

Za nevyhovujúce považujeme, základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

ou písma najmenej 50 mm.   

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

a Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.  

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií dor

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

Pani riaditeľka uviedla, že zistenie v rámci monitoringu im pomôžu zamerať sa v 

budúcnosti na skvalitnenie prostredia pre postihnuté osoby, ktoré sa budú v budove pohybovať. 

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 súladu s vyhláškou. 

h 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.

Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová 

je domom kultúry v meste 

liadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Budova je vybavená 

informátorom. Budova je vybavená telefónnou informačnou službou. Sú dostupné zvukové 

ákladné informačné zariadenie nemá kontrastné 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

im pomôžu zamerať sa v 

oby, ktoré sa budú v budove pohybovať. 

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 súladu s vyhláškou. 

h 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. 



 

 

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 stavby je zabezpečený priamo z komunikácie. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskom a výťahom.

požiadavky podľa platnej stavebnej vy

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 7% áno a 93

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 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, a

nedostatkov. Už počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že 

občanov s ŤZP nakoľko sa v meste nachádzajú bane a veľa obyvate

Úpravy v zmysle platnej vyhlášky, 

zároveň vlastníkom budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený priamo z komunikácie. Prístup na druhé podlažie je 

zabezpečený schodiskom a výťahom. Za nevyhovujúce považujeme, výťah nespĺňa všetky 

požiadavky podľa platnej stavebnej vyhlášky, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 7% áno a 93% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

edalo 19% áno a 81% nie.  

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 

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 

29 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Handlová 

Námestie Baníkov 5, 972 51 Handlová 

je úradom práce sociálnych 

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený priamo z komunikácie. Prístup na druhé podlažie je 

výťah nespĺňa všetky 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

výškou písma najmenej 

názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

ko aj k plánovaniu odstránenia zistených 

počas monitoringu sa zamestnanci ÚPSVaR vyjadrili, že úrad navštevuje veľa 

ľov 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:

Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

informácií nevidiacej  osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, 

telefónnou informačnou službou. Prvý a

začiatok a koniec rampy, je  výrazne farebne a

nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodným

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  OO PZ Handlová 

  Švermova 2, 972 51 Handlová 

dmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je OO PZ v Handlovej

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, 

telefónnou informačnou službou. Prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

je OO PZ v Handlovej 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, 

posledný stupeň každého schodiskového ramena, ako aj 

povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia. Za 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

 

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 nasle

Základné informačné zariadenie 

najmenej 50 mm.  Za nevyhovujúce považujeme, n

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Pr

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O t

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 17% áno a 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OO PZ Nováky 

  M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je OO PZ v Novákoch.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

ákladné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 50% áno a 50% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 17% áno a 83% nie.  
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M.R.Štefánika 116, 972 21 Nováky 

je OO PZ v Novákoch. 

dujúce skutočnosti: 

má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

vý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

om či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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:

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením 

poskytovania informácií nevidiacej  osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným 

systémom, telefónnou informačnou službou. 

tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnu

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OO PZ Nitrianske Pravno 

  OO PZ Nitrianske Pravno 

  Budovateľská 190/11, 972 13 Nitrianske 

             Pravno 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia

lade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením 

a informácií nevidiacej  osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným 

systémom, telefónnou informačnou službou. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnu

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 26% áno a 74% nie. Na otázku či si o

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.  

Budovateľská 190/11, 972 13 Nitrianske   

k.ú. Nitrianske Pravno. Inštitúcia je OO PZ v 

lade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie je doplnené alternatívnym riešením 

a informácií nevidiacej  osobe (napríklad informátorom, akustickým alebo taktilným 

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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:

Základné informačné zariadenie 

najmenej 50 mm. Prvý a posledný s

úpravou rozoznateľný od okolia. 

posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 30% áno a 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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:

ákladné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetle

najmenej 50 mm. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou 

úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do 

posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 30% áno a 70% nie.  
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Hlavná 570, 972 26 Nitrianske Rudno 

k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je OO PZ v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

má kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma 

je výrazne farebne a povrchovou 

ie je dostupný tlmočník do 

zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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:

Základné informačné zariadenie 

najmenej 50 mm.  Budova je vybavená informátorom. 

ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunko

zmyslovým postihnutím.  

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša kra

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63

 Okresné riaditeľstvo v Prievidzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V kancelárii Zástupcu riaditeľa OR PZ

policajný zbor pplk. Mgr. Mário Korenačka

policajného zboru v okrese Prievidza

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný na vše

okrese Prievidza. Ing. Peter Titka v diskusií uviedol skutočnosti vyplývajúce z moni

každej budove je zriadené pracovisko s 24 hodinovou stálou službou, čo uľahčuje komunikáciu aj s 

osobami so zdravotným znevýhodnením. Budova OR PZ je vybavená výťahom, ktorý síce nie je 

vybavený doplnkami podľa platnej vyhlášky, ale pre verejnos

prítomnosti doprovodu príslušníka PZ. Pracoviská nie sú vybavené materiálmi určenými pre osoby 

so zdravotným postihnutím. Pplk. Mgr. Mário Korenačka uviedol, že majiteľom budovy OO PZ, 

OR PZ, OO PZ Handlová a Nitrianske 

Nitrianskom Pravne je obec Nitrianske Pravno, ktoré fina

majiteľom budovy v Novákoch je Priemstav, Stavebná a.s. 

informátor, stála 24 hodinová služba. 

zdravotným postihnutím, vypočúv

vypočúvanej osoby. Vyjadril sa, že do budúcna by bola vhodná rekonštrukcia jednotl

alebo presťahovanie do priestorov, ktoré by spĺňali požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.  

  OO PZ v  Prievidzi 

  M. Mišíka 11, 971 01 Prievidza 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

ákladné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené s

Budova je vybavená informátorom. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša kra

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.  

Okresné riaditeľstvo v Prievidzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

dostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

Zástupcu riaditeľa OR PZ bolo zorganizované stretnutie. Na stretnutí sa z

policajný zbor pplk. Mgr. Mário Korenačka, ktorý zastupoval všetky obvodne oddelenia 

o zboru v okrese Prievidza, pracovníci projektu Spoločnosť bez bariér za účelom 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný na všetkých obvodných oddeleniach v 

Ing. Peter Titka v diskusií uviedol skutočnosti vyplývajúce z moni

každej budove je zriadené pracovisko s 24 hodinovou stálou službou, čo uľahčuje komunikáciu aj s 

osobami so zdravotným znevýhodnením. Budova OR PZ je vybavená výťahom, ktorý síce nie je 

vybavený doplnkami podľa platnej vyhlášky, ale pre verejnosť je pohyb po budove povolený len v 

slušníka PZ. Pracoviská nie sú vybavené materiálmi určenými pre osoby 

plk. Mgr. Mário Korenačka uviedol, že majiteľom budovy OO PZ, 

OR PZ, OO PZ Handlová a Nitrianske Rudno je Ministerstvo vnútra SR, majiteľom budovy v 

Nitrianskom Pravne je obec Nitrianske Pravno, ktoré financovalo predošlú rekonštrukciu budovy a 

majiteľom budovy v Novákoch je Priemstav, Stavebná a.s. Vo všetkých budovách je zriadený 

vá služba. Ďalej uviedol, že v prípade ak by bola vypočúvaná osoba zo 

zdravotným postihnutím, vypočúvanie je možné realizovať aj v iných priestoroch, prípadne doma u 

vypočúvanej osoby. Vyjadril sa, že do budúcna by bola vhodná rekonštrukcia jednotl

alebo presťahovanie do priestorov, ktoré by spĺňali požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.  

 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

hovujúco osvetlené s výškou písma 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce 

vej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Okresné riaditeľstvo v Prievidzi prejavilo záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

bolo zorganizované stretnutie. Na stretnutí sa zúčastnil za 

ktorý zastupoval všetky obvodne oddelenia 

pracovníci projektu Spoločnosť bez bariér za účelom 

kých obvodných oddeleniach v 

Ing. Peter Titka v diskusií uviedol skutočnosti vyplývajúce z monitoringu. V 

každej budove je zriadené pracovisko s 24 hodinovou stálou službou, čo uľahčuje komunikáciu aj s 

osobami so zdravotným znevýhodnením. Budova OR PZ je vybavená výťahom, ktorý síce nie je 

ť je pohyb po budove povolený len v 

slušníka PZ. Pracoviská nie sú vybavené materiálmi určenými pre osoby 

plk. Mgr. Mário Korenačka uviedol, že majiteľom budovy OO PZ, 

Rudno je Ministerstvo vnútra SR, majiteľom budovy v 

covalo predošlú rekonštrukciu budovy a 

Vo všetkých budovách je zriadený 

, že v prípade ak by bola vypočúvaná osoba zo 

nie je možné realizovať aj v iných priestoroch, prípadne doma u 

vypočúvanej osoby. Vyjadril sa, že do budúcna by bola vhodná rekonštrukcia jednotlivých OO PZ 

alebo presťahovanie do priestorov, ktoré by spĺňali požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z.   



 

 

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 stavby je zabezpečený 

schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postih

schodiskového ramena nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

Začiatok a koniec rampy nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názor

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86

Dohovor OSN napĺňa odpovedal

 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 

starší občania. Zamestnanci obecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do stavby 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný s

je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

Začiatok a koniec rampy nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 43% áno a 57% nie.  

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 

ecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu.  
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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: 

Prístup do stavby je zabezpečený 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

výškou písma najmenej 

nutím. Prvý a posledný stupeň  

je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

Začiatok a koniec rampy nie je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

y verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

ecného úradu vnímajú vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenili 
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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 stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie v miernom sklone. Prístup na 2. 

podlažie je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory ve

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 43

 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 uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomen

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:

bezpečený z úrovne komunikácie v miernom sklone. Prístup na 2. 

podlažie je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce

ostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 43% áno a 57% nie.  

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 na nedostatky doposiaľ neboli upovedomen

nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 

 

 je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

bezpečený z úrovne komunikácie v miernom sklone. Prístup na 2. 

podlažie je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je 

Za nevyhovujúce považujeme, nie 

ostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

rejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 uviedol, že na nedostatky doposiaľ neboli upovedomení. 

nový obecný úrad bol realizovaný v roku 2010 podľa projektu a v horizonte 5 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

 Obecný úrad Jalovec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

na zistené nedostatky a následne boli odporú

obecného úradu Jalovec bolo zorganizova

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

realizovaný v objekte Obecný úrad Jalovec. 
informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje 

materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

reči. Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie obe

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 zábradl

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 ú

prieskum veľmi pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Inform

nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu 

vstupu majú záujem o zlepšenie hlavného vstupu do budovy.  

 

 

  Obecný úrad Jalovec 

  Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

odpovedalo 5% áno a 95% nie.  

Obecný úrad Jalovec prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo poukázané 

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

obecného úradu Jalovec bolo zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov projektu Spoločnosť 

bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

Obecný úrad Jalovec. Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné 

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje 

materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej 

Pán starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti by chceli realizovať zateplenie obe

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. 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 

sa zatiaľ vždy dostali do obecného úradu bez problémov. Starosta obecného úradu vníma vykonaný 

ocenil pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Inform

nás, že v prípade finančných možností alebo možností zapojiť sa do projektov na modernizáciu 

ujem o zlepšenie hlavného vstupu do budovy.   
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Obecný úrad Jalovec 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 

Mgr. Zuzana Struhárová sa vyjadrila, že základné 

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje 

dostupný tlmočník do posunkovej 

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 

bieha rekonštrukcia komunikácie, ktorá bola 

ia. 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 
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Obecný úrad 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 stavby je zabezpečen

Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správ

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenec pod Vtáčnikom 

  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:

tavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, 

Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

m. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správ

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 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 

obecného úradu v 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: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

Nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

m. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

ti 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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 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 skutočnosti

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

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 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: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

am, 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:

V budove sa nachádza rampa. Prístup do 

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené

najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, n

Základné informačné zariadenie ne

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 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:

V budove sa nachádza rampa. Prístup do stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. 

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 11% áno a 89% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.  

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.

3, 972 17 Kanianka 

je domom kultúry v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

stavby je zabezpečený na úrovni komunikácie. 

nápisy s výškou písma 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

výškou písma najmenej 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravo

považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené s

osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 8% áno a 92

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96

 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 neboli nikdy upozornen

s platnou vyhláškou a neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia i

neplánujeme žiadne investície v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

utím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

or OSN odpovedalo 8% áno a 92% nie. Na otázku či si 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.  

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

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

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

Starosta obecného úradu uviedol, že neboli nikdy upozornení na nedostatky v

platnou vyhláškou a neboli vypracované žiadne projekty prispôsobenia inštitúcie. Momentálne 

 tomto smere. 
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

u rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

 opýtaní myslia, že sa 

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

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

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

na nedostatky v súlade 

nštitúcie. Momentálne 



 

42 
 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedal

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92

          Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V kancelárii starostu obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej r

rekonštrukcie obecného úradu zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. 

Uviedol, že posledná rekonštrukcia úradu bola vykonaná v r

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 informoval, že mali pr

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 moderniz

vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

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.  

 

  Obecný úrad Kocurany 

  Kocurany 105, 972 02 

titúcia sa nachádza v k.ú. Kocurany. Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

k do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92% nie.  

Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

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

kancelárii starostu obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

kov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kocurany. 

Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči. 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. Tiež sa vyjadril, že si je 

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 informoval, že mali prípad, že boli nút

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. Starosta obecného úradu 

vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenil 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.  

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

k do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Obecný úrad Kocurany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

návrhy na ich odstránenie. 

kancelárii starostu obecného úradu Kocurany bolo zorganizované stretnutie starostu, 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

ecný úrad Kocurany. Mgr. Zuzana 

Struhárová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

Pán starosta sa vyjadril, že by v budúcnosti chceli do 

rekonštrukcie obecného úradu zapracovať aj vybudovanie výťahu alebo schodiskovej plošiny. 

ku 1994. Tiež sa vyjadril, že si je 

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 

pad, že boli nútení 93 ročnú babičku 

vyniesť po schodisku do sály kultúrneho domu na 2.NP. Uviedol, že sa určite budú snažiť zapojiť 

ciu budovy. Starosta obecného úradu 

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.   



 

 

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 stavby je zabezpečený schodiskom

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo

          Obecný úrad Kostolná Ves

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V kancelárii starostky obecného úradu Kostolná Ves bolo 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Minichová sa následne vyjadrila, že základné

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidi

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci 

chodiť na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti sa už budú sťahovať do novej budovy kde 

bude vybudovaná aj rampa. V príp

uviedla, že v obci neevidujú zdravo

alebo sluchovo postihnutú osobu. 

pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného prie

pre občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový stupeň je považovaný pre 

vozíčkara za prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú sťahovať do nových priest

vyhovujúce.  

 

 

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 

danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, n

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 33% áno a 67% nie.  

ostolná Ves prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

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

kancelárii starostky obecného úradu Kostolná Ves bolo zorganizované stretnutie staro

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Kostolná Ves. 

Minichová sa následne vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá ko

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidi

dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to sa vyjadrila aj pani starostka, že si je vedomá 

ov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci 

chodiť na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti sa už budú sťahovať do novej budovy kde 

bude vybudovaná aj rampa. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí

uviedla, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú 

alebo sluchovo postihnutú osobu. Starostka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi 

ocenila pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala, že prístup na 2.NP je 

pre občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový stupeň je považovaný pre 

vozíčkara za prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú sťahovať do nových priest

43 

je obecným úradom v obci 

danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Za nevyhovujúce považujeme, nie 

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostky, 

pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom prerokovania 

Obecný úrad Kostolná Ves. Bc. Jana 

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež 

Na to sa vyjadrila aj pani starostka, že si je vedomá 

ov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci 

chodiť na požiadanie aj domov a v blízkej budúcnosti sa už budú sťahovať do novej budovy kde 

de volieb sa s občanmi stretávajú na prízemí. Starostka ďalej 

ne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú 

tka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi 

skumu. Uznala, že prístup na 2.NP je 

pre občanov na vozíku nezabezpečený a že aj jeden schodiskový stupeň je považovaný pre 

vozíčkara za prekážku. Opäť uviedla, že sa ale budú sťahovať do nových priestorov, ktoré už budú 
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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 inštitú

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybaveni

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpove

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 Obecný úrad Koš prejavil

zistené nedostatky a následne boli

obecného úradu Koš bolo zorganizované

bariér a zástupcu verejnosti za účelom

v objekte Obecný úrad Koš. Mgr.

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco

slabozrakých a nevidiacich ľudí

zúčastnený sa vyjadril, že je nespokojný

vyjadrila, že schodisko na 2. NP 

možné. Upozornila starostu, že by

ktorý by slúžil na privolanie 

vykonaný prieskum veľmi pozitívne

Informoval nás, že v prípade finančných

modernizáciu vstupu majú záujem

informoval, že v obci majú občanov

že prístup na 2.NP je pre občanov

 
 
 
 
 

  Obecný úrad Koš 

  Víťazstva 41, 972 41 Koš 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybaveni

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde

boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov proje

účelom prerokovania výsledkov prieskumu, 

Mgr. Zuzana Struhárová sa následne vyjadrila, že

vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje

ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej

nespokojný so vstupom na druhé podlažie. Násle

 je úzke a osadenie schodiskovej plošiny by pravdepodobne

by aspoň ako dočasné riešenie mohli umiestniť

 pracovníčky obecného úradu. Starosta obecného

pozitívne a ocenil pripomienky na základe vykonaného

finančných možností alebo možností zapojiť

záujem o vybudovanie bezbariérového vstupu do

občanov so sluchovým postihnutím, ktorí chodia 

občanov na vozíku nezabezpečený.  

je obecným úradom v obci Koš.  

cie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

nej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

kde bolo poukázané na 

odstránenie. V kancelárii starostu 

projektu Spoločnosť bez 

 ktorý bol realizovaný 

že základné informačné 

nedisponuje materiálmi pre 

posunkovej reči. Ďalší 

Následne sa Ing. Bujnová 

pravdepodobne nebolo 

umiestniť na prízemí zvonček, 

obecného úradu vníma 

vykonaného prieskumu. 

zapojiť sa do projektov na 

do budovy.  Tiež nás 

 s doprovodom. Uznal, 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do budovy je zabezpečený 

výťahom. Výťah je vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 1200 

mm nad úrovňou podlahy. Výťahová kabína je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v

kabína je vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia v

výťah zastaví. Za nevyhovujúce považujem

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 28% áno a 72

 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 našej obci v súčasnosti takáto osoba nebýva a

požiadavky, podnety, príp. sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou 

finančných možností obce. V prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k

zaujmeme stanovisko, budeme sa nimi zaoberať a

 
 
 
 
 
 
 

  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:

rístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do budovy je zabezpečený 

Výťah je vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 1200 

mm nad úrovňou podlahy. Výťahová kabína je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

rany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v polohe kabíny. Výťahová 

kabína je vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia v

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej r

Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

titúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 28% áno a 72% nie.  

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 

Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu 

požiadavku/podnet/sťažnosť od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. 

súčasnosti takáto osoba nebýva a ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto 

žiadavky, podnety, príp. sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou 

prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k

zaujmeme stanovisko, budeme sa nimi zaoberať a určíme priority vo verejnom záujme. 
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

rístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prístup do budovy je zabezpečený 

Výťah je vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 1200 

mm nad úrovňou podlahy. Výťahová kabína je vybavená ovládacím zariadením vo výške spodnej 

polohe kabíny. Výťahová 

kabína je vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo podlažia v ktorom 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  

výškou písma najmenej 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

Starostka obecného úradu uviedla, že neevidujú ani jednu 

požiadavku/podnet/sťažnosť od osôb so zmyslovým postihnutím, ktoré boli monitoringom zistené. 

ani iné osoby, napr. návštevníci, nemali takéto 

žiadavky, podnety, príp. sťažnosti. Všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov sú otázkou 

prípade budúcich požiadaviek zo strany občanov k tejto problematike 

ejnom záujme.  
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ram

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77

 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. Starosta obecného úradu uviedol, že v 

platnou 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 

  Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom

  Námestie SNP 34/3, Lehota pod Vtáčnikom 

             972 42 

ná 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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považ

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77% nie.  

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 v minulosti upozornený na nedostatky v súlade s 

u 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: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ena nie  je výrazne farebne a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

yhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

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

ý na nedostatky v súlade s 

u 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 stavby je zabezpečený 

Základné informačné zariadeni

najmenej 50 mm. Za nevyhovujúce považujeme, n

sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

 Po vykonaní osobnej návš

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

odstrániť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obecný úrad Liešťany 

  Liešťany 1, 972 27 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom.

Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy 

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie 

stupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.  

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 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
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

nápisy s výškou písma 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie 

stupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

tevy 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 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 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kont

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100

 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 

občanov a preto ani servis v podobe tlmočníka alebo materiálov v

Čo sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba

potrebné úkony vonku. Realizáciu 

obecného úradu neviem predstaviť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obecný úrad Lipník 

  Lipník 76, 935 21 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lipník. Inštitúcia je obecným 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kont

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

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 

Starosta obecného úradu sa vyjadril, že  v obci nemajú zmyslovo postihnutých 

podobe tlmočníka alebo materiálov v brailovom písme nezabezpečuj

sa týka telesne postihnutých osôb žije tu jedna osoba, ktorej vychádza

potrebné úkony vonku. Realizáciu  technického riešenia ako výťah či rampa si v

neviem predstaviť. 

je obecným úradom v obci Lipník 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

zmyslovo postihnutých 

brailovom písme nezabezpečujú. 

ktorej vychádzajú 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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované n

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93

 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, ak

nedostatkov. Starosta obecného úradu sa vyj

zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a

nachádza na prízemí. Zatiaľ sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracované 

projekty na zníženie bezbariérovosti, ani v

vypracovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  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 

lade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

edalo 7% áno a 93% nie.  

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 v  rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili 

zvonček, ktorým nás môžu občania ohlásiť a následne sú vybavený v zasadačke OÚ, ktorá sa 

sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracované 

riérovosti, ani v dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty 
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Malá Čausa 175, 972 71  Prievidza 

je obecným úradom v obci 

lade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ázory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

o aj k plánovaniu odstránenia zistených 

rámci zníženia bariér, na vstup umiestnili 

zasadačke OÚ, ktorá sa 

sa na sťažený prístup nikto nesťažoval, ani neboli vypracované 

dohľadnej dobe neplánujú podobné projekty 
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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 skutočnos

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. 

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné i

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91

 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. 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 

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:

avby je zabezpečený schodiskom a rampou. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné i

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  

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 

očas monitoringu nás informovali, že v obci sa nenachádza žiadny občas so 

sluchovým alebo zrakovým postihnutím. V minulosti bol rekonštruovaný hlavný vstup, kde bola 

doplnená rampa. Ďalšie projekty v blízkej budúcnosti neplánujú.  

 

je obecným úradom v obci 

ti: 

Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

očas 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: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prístup do sta

schodiskom. Budova je vybavená informátorom. 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dost

zmyslovým postihnutím.  

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli moni

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

nedostatkov. Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do 

budovy nestretol aj napriek tom

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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brezany 

  Obecný úrad Nedožery - Brezany

  Družstevná 367,972 12 Nedožery

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prístup do sta

Budova je vybavená informátorom. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.  

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. 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 

Družstevná 367,972 12 Nedožery - Brezany 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

upné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

torovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

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

nedostatkov. Pán starosta nás počas monitoringu informoval, že sa so sťažnosťami na vstup do 

u, 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 



 

52 
 

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 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

považujeme, nie je dostupný tlmočník do pos

kontrastné vyhovujúco osvetlené 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

 Obecný úrad Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V kancelárií referentky obecného 

obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Jana Minichová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá ko

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidi

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči

nedostatkov, ale v prípade občanov s po

chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. V prípade

sa s občanmi stretávajú priamo u nich d

zdravotne ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. 

Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštru

tak je k tomu priaznivo naklonená. Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali p

nakoľko je obec veľmi malá s malým počtom obyvateľov. 

 

 

  Obecný úrad Nevidzany 

  Nevidzany 106, 951 62 

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

klade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.  

úrad Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

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

kancelárií referentky obecného úradu Nevidzany bolo zorganizované stretnutie pracovn

ého úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom 

prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v objekte Obecný úrad Nevidzany. 

Jana Minichová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá ko

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidi

dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to vyjadrila aj pani referentka, že si je vedomá 

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci 

chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. V prípade

sa s občanmi stretávajú priamo u nich doma. Referentka ďalej uviedla, že v obci neevidujú 

utú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. 

Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na 

základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštru

ak je k tomu priaznivo naklonená. Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali p

nakoľko je obec veľmi malá s malým počtom obyvateľov.  

je obecným úradom v obci 

boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce 

unkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

úrad Nevidzany prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

úradu Nevidzany bolo zorganizované stretnutie pracovníkov 

ého úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za účelom 

Obecný úrad Nevidzany. Bc. 

Jana Minichová sa vyjadrila, že základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých a nevidiacich ľudí a taktiež 

Na to vyjadrila aj pani referentka, že si je vedomá 

alebo starších občanov sú ochotní zamestnanci 

chodiť na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú vopred telefonicky na úrad. V prípade volieb 

ma. Referentka ďalej uviedla, že v obci neevidujú 

utú osobu na vozíku prípadne slabozrakú alebo sluchovo postihnutú osobu. 

ocenila pripomienky na 

základe vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštruovať, 

ak je k tomu priaznivo naklonená. Avšak z vlastných zdrojov by rekonštrukciu nedokázali pokryť 



 

 

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 zi

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64

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 v budúcnosti 

plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu 

nestretli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

becný 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 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.  

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 

tatkov. Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že v budúcnosti 

plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu 
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Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno 

 je obecným úradom v 

nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

tatkov. Už počas monitoringu sa prednostka obecného úradu vyjadrila, že v budúcnosti 

plánujú upraviť hlavný vstup do budovy. Doposiaľ sa však so sťažnosťami z hľadiska prístupu 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedal

 Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

V zasadacej miestnosti obecného úradu Nitrianske Rudno bolo z

pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný v

Nitrianske Rudno.  Bc. Jana Minichová sa následne v

nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých 

a nevidiacich ľudí a taktiež nie je 

Besedová, že si je vedomá nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších 

občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov. Aj v prípade overovania podpisov 

a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú 

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 problé

Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni mávajú problém pri čítaní dokumentov a prijali by 

väčšie písmo. Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskum

stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v blízkej budúcnosti ho budú 

meniť a rekonštruovať.   

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 

e obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 2% áno a 95% nie.  

Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

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

zasadacej 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 

Bc. Jana Minichová sa následne vyjadrila, že základné informačné zariadenie 

trastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých 

cich ľudí a taktiež nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči. Na to vyjadrila aj pani 

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších 

občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj domov. Aj v prípade overovania podpisov 

a volieb chodí pani matrikárka domov k občanom. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú 

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 čítaní dokumentov a prijali by 

Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení a

stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v blízkej budúcnosti ho budú 

Hlavná 1/82, 972 26 Nitrianske Rudno 

 je obecným úradom v 

e obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ry verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Obecný úrad Nitrianske Rudno prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

organizované stretnutie 

pracovníkov obecného úradu, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér a zástupcu verejnosti za 

 objekte Obecný úrad 

yjadrila, že základné informačné zariadenie 

trastné vyhovujúco osvetlené nápisy. Inštitúcia nedisponuje materiálmi pre slabozrakých 

Na to vyjadrila aj pani 

nedostatkov, ale v prípade občanov s postihnutím alebo starších 

občanov sú ochotní zamestnanci chodiť na požiadanie aj 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. 

m s čítaním malých písmen.  

Zástupkyne verejnosti sa vyjadrili, že aj oni mávajú problém pri čítaní dokumentov a prijali by 

Referentka obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila 

u. Uznala objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje 

stanovisko. Uznala, že prístup do budovy nie je bezbariérový a že v blízkej budúcnosti ho budú 



 

 

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 inštitú

Prístup do stavby je zabezpečený 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Základné informačn

nápisy s výškou písma najmenej 50 mm. Začiatok a koniec rampy  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

tlmočník do posunkovej reči.  Základn

osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55

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

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

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 neplá

 

 

 

 

 

 

 

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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom.

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

rozoznateľný od okolia. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené 

výškou písma najmenej 50 mm. Začiatok a koniec rampy  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

ý od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina

odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.  

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

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

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

Už počas monitoringu sa starosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska 

. Uviedol, že prípadné rekonštrukcie zatiaľ neplánujú a všetko je otázka financií.

55 

 

 je obecným úradom v 

cie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena  je výrazne farebne a povrchovou úpravou 

é zariadenie má kontrastné vyhovujúco osvetlené 

výškou písma najmenej 50 mm. Začiatok a koniec rampy  je výrazne farebne a 

ažujeme, nie je dostupný 

é informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

či si opýtaní myslia, že sa 

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 starosta obecného úradu vyjadril, že sťažnosti z hľadiska 

nujú 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
Nitrica. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné inform

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 6% áno a 94

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 p

na nedostatky nebol. Projekty v minulosti neboli vypracované žiadne

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 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 6% áno a 94% nie.  

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 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 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

ačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

i si opýtaní myslia, že sa 

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 

okiaľ je vo funkcii starostu obce tak upozornený 

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 stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s n

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytv

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

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

nedostatkov. Vedúca oddelenia 

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 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

o zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.  

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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71 Nováky 

je mestským úradom v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

o zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

orené 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 

upozornený na nedostatky v súlade s 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty.  
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nováky

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 inšti

Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhov

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zis

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 27% áno a 73

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 skutočnost

nedostatkov. Koordinátor úradu práce uviedol, 

vyhláškou doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova nie 

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

nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je úradom práce, sociálnych vecí 

liadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

a odpovedalo 27% áno a 73% nie.  

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 

Koordinátor úradu práce uviedol, že upozornený na nedostatky v súlade s platnou 

doposiaľ neboli. V blízkej budúcnosti neplánujú ani žiadne projekty nakoľko budova nie 

ad práce, sociálnych vecí a rodiny Nováky 

Námestie SNP, 174/23, 972 71 Nováky 

je úradom práce, sociálnych vecí 

túcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

iam, 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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 6% áno a 94

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. 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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

odpovedalo 6% áno a 94% nie.  

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. Zástupca obecného úradu uviedol, že v minulosti neboli oslovený žiadnou organizáciu 

na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej 

torých 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 

Opatovce nad Nitrou 393, 972 02 

nad Nitrou. Inštitúcia je obecným úradom 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

minulosti neboli oslovený žiadnou organizáciu 

na nedostatky v súlade s platnou vyhláškou. Boli vypracované projekty na zníženie energetickej 

prispôsobenie inštitúcie 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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84

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. 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:

y je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.  

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 

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: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 



 

 

Obecný úrad Podhradie 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Podhradie. 

Na základe obhliadky danej inštitúci

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 77

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. Pracovníčka obecného úradu sa vyjadrila, ž

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 23% áno a 77% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 77% áno a 23% nie.  

nej 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 

né nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

e sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

nej 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 
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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 inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92

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 skutočnostia

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

rístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

odpovedalo 8% áno a 92% nie.  

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. Obecný úrad sa k zisteným skutočnostiam nevyjadril.  

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

rístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

vané názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

m, 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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  scho

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 40% áno a 60

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 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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že n

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 40% áno a 60% nie.  

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

nom 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 
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je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

diskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

nom 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 
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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 nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmys

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodný

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42% áno a 58

 Po vykonaní osobnej návštevy

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia

vyjadrenia stanoviska k zisteným

nedostatkov. Pán starosta sa vyjadril,

sú ochotní zamestnanci chodiť na

úrad. Pán starosta ďalej uviedol,

prípadne slabozrakú alebo sluchovo

a ocenil pripomienky na základe

označenie schodiska doplní ak 

zdrojov by väčšiu rekonštrukciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42% áno a 58% nie.  

návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace

Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené

zisteným skutočnostiam, ako aj k plánovaniu 

vyjadril, že v prípade občanov s  postihnutím alebo

na požiadanie aj domov prípadne si zavolajú 

uviedol, že v obci neevidujú zdravotne ťažko postihnutú

sluchovo postihnutú osobu. Vykonaný prieskum

základe vykonaného prieskumu. Uviedol, že chýbajúce

 to bude možné z finančných prostriedkov.

 nedokázali pokryť.  

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

avby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

lovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

odnotiace správy o stave ich  

doručené s možnosťou 

 odstránenia zistených 

alebo starších občanov 

 vopred telefonicky na 

postihnutú osobu na vozíku 

prieskum vníma pozitívne 

chýbajúce zábradlie a 

prostriedkov. Avšak z vlastných 



 

 

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:

Prístup do stavby je zabe

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejno

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 59% áno 

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. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli vypracované 

žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie 

hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú re

možností. Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 stavby je zabezpečený schodiskovou plošinou. Budova je vybavená výťahom. 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Základné informačné zariadenie 

výškou písma najmenej 50 mm.  Za nevyhovujúce považujeme, 

očník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

dpovedalo 59% áno a 41% nie.  

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. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli vypracované 

žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie 

hlavného vstupu. Stavebné úpravy plánujú realizovať priebežne v rámci ich rozpočtových 

Monitoring hodnotia veľmi pozitívne.   
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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: 

Budova je vybavená výťahom. 

ákladné informačné zariadenie má kontrastné 

Za nevyhovujúce považujeme, nie 

očník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým 

postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou 

sti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

nedostatkov. Ing. Kvočíková sa vyjadrila, že neboli upozornený na nedostatky. Neboli vypracované 

žiadne projekty. V priebehu nasledujúceho obdobia sa plánuje vybudovať výťah a doriešenie 

alizovať priebežne v rámci ich rozpočtových 
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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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli

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

vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okresný súd Prievidza 

  Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza

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

 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

rov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.  

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 

Mgr. Ondrejovičová sa vyjadrila, že neboli upozornení na nedostatky. Neboli 

vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.

Gustáva Švéniho 5, 971 01 Prievidza 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

na nedostatky. Neboli 

vypracované žiadne projekty. V spolupráci s BOZP realizujú úpravy v zmysle platnej vyhlášky.   



 

 

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 nasledujúc

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 55% áno a 45

 Po vykonaní osobnej návštevy

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.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

a Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 55% áno a 45% nie.  

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 

okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení.
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Medzibriežková č.2, 971 01 Prievidza 

je okresným úradom v meste 

e skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Budova je vybavená výťahom

posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľ

okolia. Za nevyhovujúce považujeme, n

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

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. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budov

nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňový úrad 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:

Budova je vybavená výťahom. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľ

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné 

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 

mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýt

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  

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

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

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

nedostatkov. Vedenie okresného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. Uviedli, že nakoľko nie sú vlastníkom budov

nemajú možnosť realizovať prípadné budúce projekty.  

pobočka Prievidza 

Gustáva Švéniho 2727, 971 01 Prievidza 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Prvý a 

posledný stupeň  schodiskového ramena je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné 

výškou písma najmenej 50 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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

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

vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenilo 

pripomienky na základe vykonaného prieskumu. 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 nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

Budova je vybavená výťahom. 

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  

tlmočník do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 Sociálna poisťovňa Prievodua prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

poukázané na zistené nedostatky a následne boli odporú

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 prieskumu, ktorý bol 

realizovaný v priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a

Soc. Poisťovne Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za

vlastníka nehnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa 

občianskeho združenia Academia Slovaca Bojnice a

Peter Titka sa vyjadril, že nie je dostupný tlmočník do 

slabozraké a nevidiace osoby. Na to pán riaditeľ 

osoby chodia vždy v sprievode asistenta. 

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

vyjadril, že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Ocenil prínos prieskumu a

Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť na ľudí so zdr

ako aj mamičky s kočíkom a podobne. 

  
 
 

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:

y je zabezpečený rampoo. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom.

Budova je vybavená výťahom. Základné informačné zariadenie má kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.   Za nevyhovujúce považuj

do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naš

písala Dohovor OSN odpovedalo 20% áno a 80% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.  

Sociálna poisťovňa Prievodua prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

ené nedostatky a následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie. 

kancelárií riaditeľa pobočky SP v Prievidzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, 

a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a 

ástupcu občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

priestoroch SP. Pracovné stretnutie otvoril a prítomných privítal riaditeľ pobočky 

ťovne Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za

hnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa 

združenia Academia Slovaca Bojnice a zástupkyňa domu dôchodcov v

Peter Titka sa vyjadril, že nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči a chýbajú tiež materiály pre 

Na to pán riaditeľ SP PhDr. Miroslav Gazdík 

osoby chodia vždy v sprievode asistenta. Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s 

itúciu navštevuje pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú 

nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné hodnotenie z pohľadu dôchodcov. Zástupkyňa 

občianskeho združenia vyjadrila taktiež spokojnosť s posudzovanou inštitúciou. 

že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Ocenil prínos prieskumu a

Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť na ľudí so zdr

ako aj mamičky s kočíkom a podobne.  
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Sociálna poisťovňa pobočka Prievidza 

Matice slovenskej 335/10, 971 01 Prievidza 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

má kontrastné vyhovujúco 

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

do posunkovej reči.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Sociálna poisťovňa Prievodua prejavila záujem o stretnutie za okrúhlym stolom, kde bolo 

né návrhy na ich odstránenie. 

Prievidzi bolo zorganizované stretnutie zástupcov SP, HBP, 

a.s. ako prenajímateľa, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov verejnosti a 

ástupcu občianskeho združenia za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol 

prítomných privítal riaditeľ pobočky 

ťovne Prievidza PhDr. Miroslav Gazdík za SP Mgr. Jana Uhlárová, za HBP, a.s. ako 

hnuteľnosti Ing. Romana Obertášová. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili zástupkyňa 

zástupkyňa domu dôchodcov v Prievidzi. Ing. 

posunkovej reči a chýbajú tiež materiály pre 

SP PhDr. Miroslav Gazdík povedal, že takéto 

Zástupkyňa domu dôchodcov prejavila spokojnosť s 

itúciu navštevuje pravidelne veľa dôchodcov a ani oni neudávajú 

nedostatky. Pán riaditeľ poďakoval za kladné hodnotenie z pohľadu dôchodcov. Zástupkyňa 

kojnosť s posudzovanou inštitúciou. Riaditeľ SP sa 

že vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne. Ocenil prínos prieskumu a projektu 

Spoločnosť bez bariér. Vyjadril sa, že je potrebné viac myslieť na ľudí so zdravotným postihnutím 
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Regionálna veterinárna a potravinová s

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výra

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 27% áno a 73

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli

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 správa 

             Prievidza 

  Mariánska 6, 971 01 Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je regionálnou veterinárnou a 

potravinovou správou v meste Prievidza.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výra

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

OSN odpovedalo 27% áno a 73% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.  

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 

ľko nie sú vlastníci budovy.  

Regionálna veterinárna a potravinová správa  

je regionálnou veterinárnou a 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

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 



 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

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 

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84

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 zi

nedostatkov. Riaditeľka CPPPaP sa

nerealizovali ani žiadne projekty. 

V prípade, že by to bolo možné z finančného hľadiska, stave

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psychologického poradenstva a prevencie Prievidza

  Centrum pedagogicko - psychologického 

             poradenstva a prevencie Prievidz

  Bakalárska 2, 971 01 Prievidza 

Predmetná 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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

N odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 16% áno a 84% nie.  

onaní 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 zi

CPPPaP sa vyjadrila, že doposiaľ neboli upozornen

nerealizovali ani žiadne projekty. Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy.

V prípade, že by to bolo možné z finančného hľadiska, stavebné úpravy by určite realizovali. 
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psychologického poradenstva a prevencie Prievidza 

psychologického   

poradenstva a prevencie Prievidza 

centrom pedagogicko - 

boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

onaní 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 

upozornení na nedostatky a 

Neplánujú ani žiadne projekty nakoľko nie sú vlastníci budovy. 

bné úpravy by určite realizovali.  
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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 stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá nápisy kontrastné vyhovujúco osvetlené s

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 7% áno a 93

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 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

materiálmi pre slabozraké osoby

uviedla, že do Domu kultúry chodí

uviedla, že v prípade verejnej akcie

dispozícií zdravotne ťažko postihnutým

veľmi pozitívne a ocenila pripomienky

majiteľom budovy Domu Kultúry

o plánovaných investíciách a opravách.

 

 

 

 

 

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:

je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

kontrastné vyhovujúco osvetlené s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

titúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

ovedalo 7% áno a 93% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

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. Mgr. Struhárová sa vyjadrila, že 

osoby ani tlmočníkom do posunkovej reči. Zástupkyňa

chodí pravidelne a vyzdvihla ochotu zamestnancov.

akcie je vo vestibule budovy zriadená informačná

postihnutým občanom. Mgr. Dana Horná vníma

pripomienky na základe vykonaného prieskumu.

Kultúry je Mesto Prievidza, ktoré v rámci plánovania

opravách.  

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza -  

je kultúrnym a spoločenským 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Prievidza) prejavilo záujem o 

nedostatky a následne boli 

 KaSS Prievidza bolo 

Spoločnosť bez bariér a zástupcu 

realizovaný v objekte Dom 

 inštitúcia nedisponuje 

Zástupkyňa verejnosti 

zamestnancov. Mgr. Dana Horná 

informačná služba, ktorá je k 

vníma vykonaný prieskum 

prieskumu. Informovala nás, že 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 24% áno a 76

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37

 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 

v objekte Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v  Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmil

Húsková vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a

prieskumu. Uznala objektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať 

vedľajší vstup do administratívnej časti budovy. Informovala sa o min

vyhlášky. Prisľúbila, že 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

zamestnankyne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

je galériou regionálnej kultúrnej inštitúcie - Regionálneho kultúrneho centra v

áklade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 

sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 24% áno a 76% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 63% nie.  

ne 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 RKC Prievidza bolo 

stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov  

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný 

Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v  Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmil

Húsková vníma vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky na základe vykonaného 

jektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať 

tratívnej časti budovy. Informovala sa o minimálnych požiadavky z 

vyhlášky. Prisľúbila, že nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a 

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 
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Regionálne kultúrne centrum Prievidza 

adnícka 733/19, 971 01 Prievidza,  

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

Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.  

áklade obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, základné 

výškou písma najmenej 50 

sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  

schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

ne 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 

stretnutie riaditeľky RKC, pracovníkov projektu Spoločnosť bez bariér, zástupcov  

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu, ktorý bol realizovaný 

Regionálne kultúrne centrum na Záhradníckej ulici v  Prievidzi. Riaditeľka Mgr. Ľudmila 

ocenila pripomienky na základe vykonaného 

jektivitu našich zistení. Informovala nás, že majú v pláne rekonštruovať 

imálnych požiadavky z 

vyhlášky. Prisľúbila, že nové schodisko bude vybudované podľa platných technických noriem a 

nom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uviedla, že je 

a v minulosti sa stretla aj s úrazom svojej 
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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 a úsek

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:

Prístup do stavby je zabezpečený 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. P

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o s

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

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

nedostatkov. Riaditeľka knižnice sa vyjadrila, že doposiaľ nebo

dala vypracovať projekt na bezbariérovú úpravu vstupu, ale finančné prostriedky od zriaďovateľa 

neboli schválené. Ako problém vidia hlavne finančné možnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a úsek

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:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o s

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

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.  

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza, 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: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

rvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

li upozornený na nedostatky. HNK 

dala vypracovať 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:

Prístup do stavby je zabezpečený 

plošina. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

Za nevyhovujúce považujeme, n

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 9

Po vykonaní osobnej návštevy i

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

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 realizované. Bola vybudovaná vstupná rampa, namontované 

schodiskové plošiny, rozšírenie dverí. V budúcnosti by naďalej chceli realizovať staveb

zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov 

do rozpočtu úradu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

je úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. V budove sa nachádza výťah aj 

y je zabezpečený schodiskom. Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. 

Za nevyhovujúce považujeme, nie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  

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 

diteľka 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 staveb

zmysle platnej stavebnej vyhlášky. Bude to však záležať od pridelených finančných prostriedkov 
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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: 

rampou. V budove sa nachádza výťah aj schodisková 

Je dostupný tlmočník do posunkovej reči. 

ie sú dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

nštitúcie  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 

diteľka 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 
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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 stavby je zabez

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúci

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64

 Obecný úrad prejavil záujem

zistené nedostatky a následne boli

obecného úradu Radobica bolo zorganizované

bez bariér a zástupcu verejnosti

realizovaný v objekte Obecný úrad

materiálmi pre slabozraké a nevidiace

uviedla, že v obci evidujú hlavne

obecného úradu vníma vykonaný

vykonaného prieskumu. Uznala 

prístup na 2.NP je pre občanov

prostriedkov zrekonštruovať, tak

rekonštrukcia musela byť komplexná

vyjadrila, že je to pravda, pretože

osadiť schodiskovú plošinu.  

 

 

 

 

 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

utím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 36% áno a 64% nie.  

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. Bc. Minichová uviedla, že 

nevidiace osoby ani tlmočníkom do posunkovej

e starších občanov, ktorí už majú aj zdravotné

vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky

 objektivitu našich zistení a vyjadrila svoje stanovisko.

občanov na vozíku nezabezpečený. A ak to bude

tak je k tomu priaznivo naklonená aj keď podľa

komplexná a vyžiadala by si viac financií. Na 

pretože obecný úrad sídli v budove kde by pravdepodobne

 

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

utím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

kde bolo poukázané na 

 V kancelárii starostky 

pracovníkov projektu Spoločnosť 

prieskumu, ktorý bol 

 inštitúcia nedisponuje 

posunkovej reči. Starostka ďalej 

zdravotné problémy.  Starostka 

pripomienky na základe 

stanovisko. Uznala, že 

bude možné z finančných 

podľa jej názoru by takáto 

 to sa aj Ing. Bujnová 

pravdepodobne nebolo možné 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88

Po vykonaní osobnej n

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 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:

vby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. Inštitúcia nie je vybavená výťahom. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

titúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.  

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 

tkov. 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: 

vby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

Inštitúcia nie je vybavená výťahom.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

ávštevy 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 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  sch

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

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. 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 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že 

SN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.  

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

nom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doručené s možnosťou 

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

nedostatkov. Obecný úrad nevyjadril svoje stanovisko.  

 

   

 je obecným úradom v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

e považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

odiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

nom 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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názo

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96

 Obecný úrad Sebedražie

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostky obecného

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol 

diskusii vyjadrila, že podľa jej slov

sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko

na 2.NP upraviť. Prípadne zvoliť

prízemí nakoľko vstup do budovy

pani starostka vyjadrila, že takéto

rekonštrukcií. Starostka obecného

pripomienky na základe vykonaného

zrekonštruovať, tak je k tomu priaznivo
 
 
 
 
 
 
 
 

  Obecný úrad Sebedražie 

  Hlavná 471/13, 972 05 

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

obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

alo 4% áno a 96% nie.  

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.

slov sú vstupné dvere príliš ťažké a plánujú ich

schodisko na 2. NP je naozaj nevyhovujúce a bolo

zvoliť aspoň alternatívu aby sa vytvorilo miesto

budovy je vyhovujúci bez použitia schodiska.  Na

kéto riešenie by boli schopní spraviť. A že sú

obecného úradu vníma vykonaný prieskum veľmi

vykonaného prieskumu. A ak to bude možné z finančných

priaznivo naklonená.  
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je obecným úradom v obci 

obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ry verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

ané stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Sebedražie. Pani starostka sa v 

ich vymeniť. Následne 

bolo by vhodné prístup 

miesto prvého kontaktu na 

Na tieto skutočnosti sa 

sú priaznivo naklonení 

veľmi pozitívne a ocenila 

finančných prostriedkov 
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Obecný úrad Seč 

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 stavby je zabezpečený schod

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom č

3podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave

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 doposiaľ nebol

a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú 

stavebným úpravám a novým projektom priaznivo naklonený. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

Po vykonaní osobnej návštevy inštitúcie  boli vytvorené hodnotiace správy o stave

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.  

je obecným úradom v obci Seč. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

i opýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 

i realizované žiadne projekty 

a neboli od občanov ani upozornený na nedostatky. V prípade ak im to rozpočet obce dovolí sú 



 

 

Obecný úrad Šutovce 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Šútovce.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasle

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82

Po vykonaní osobnej návšt

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 nevyjadril svoje stanovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obecný úrad Šutovce 

  Šútovce 39, 972 01 Bojnice 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dos

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

úcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 18% áno a 82% nie.  

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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je obecným úradom v obci 

dujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

evy 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 
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Obecný úrad Temeš 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Temeš. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné za

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od oko

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 8% áno a 92

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96

 Obecný úrad Temeš prejavil

na zistené nedostatky a následne

obecného úradu Temeš bolo zorganizované

bez bariér a zástupcu verejnosti

realizovaný v objekte Obecný úrad

nedostatkov, ale v prípade občanov

chodiť na požiadanie aj domov.

umožnení prístup aj zo zadnej strany

obci neevidujú zdravotne ťažko

postihnutú osobu. Následne sa

nevyhovujúce a bolo by vhodné

vyjadrila, že takéto riešenie by

nakoľko má obec málo obyvateľov

obecného úradu vníma vykonaný

vykonaného prieskumu. A ak to

tomu priaznivo naklonená.  

 

 

  Obecný úrad Temeš 

  Temeš 140, 972 29 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 8% áno a 92% nie. Na otázku či si op

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.  

prejavil záujem o stretnutie za okrúhlym stolom,

následne boli odporúčané návrhy na ich odstránenie.

zorganizované stretnutie starostu, pracovníkov

verejnosti za účelom prerokovania výsledkov prieskumu,

úrad Temeš. V diskusií sa vyjadrila pani starostk

občanov s postihnutím alebo starších občanov sú

domov. V prípade volieb sa s občanmi stretávajú

strany budovy priamo z komunikácie. Starostka

ťažko postihnutú osobu na vozíku prípadne slabozrakú

sa Ing. Bujnová vyjadrila, že schodisko 

vhodné prístup na 2.NP upraviť. Na tieto skutočnosti

by boli schopní spraviť len v prípade dotácií

obyvateľov a rozpočet obce väčšie investície 

vykonaný prieskum pozitívne a ocenila pripomienky

to bude možné z finančných prostriedkov zrekonštru

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

riadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

stolom, kde bolo poukázané 

odstránenie. V kancelárii starostu 

covníkov projektu Spoločnosť 

prieskumu, ktorý bol 

starostka, že si je vedomá 

sú ochotní zamestnanci 

stretávajú na prízemí kde je 

Starostka ďalej uviedla, že v 

slabozrakú alebo sluchovo 

 na 2. NP je naozaj 

skutočnosti sa pani starostka 

dotácií formou eurofondov 

 nezvládne. Starostka 

pripomienky na základe 

zrekonštruovať, tak je k 



 

 

 

Obecný úrad 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 skutoč

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 64

 Po vykonaní osobnej návštevy inštitúc

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 Tužina 

  Tužina 76, 972 14 Tužina 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiá

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 6% áno a 94% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 37% áno a 64% nie.  

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.  

83 

je obecným úradom v obci 

nosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

ie  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 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monito

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

nedostatkov. K zisteným skutočnostiam sa obecný úrad nevyjadril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný úrad Valaská Belá 

  Obecný úrad Valaská Belá 

  Valaská Belá 1, 972 28 

cia sa nachádza v k.ú. Valaská Belá Inštitúcia je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

ník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

arebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  

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 nevyjadril.  

je obecným úradom v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

ník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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

rovanej 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:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93

 Obecný úrad Veľká Čausa

poukázané na zistené nedostatky

V kancelárii starostky obecného

pracovníkov projektu Spoločnosť

výsledkov prieskumu, ktorý bol

pani starostka vyjadrila, že v mesiaci

výmena okien na obecnom úrade.

uviedla, že je naplánovaná aj rekonštrukcia

obecného úradu vníma vykonaný

vykonaného prieskumu. Uznala,

Uviedla, že občanov na vozíku v

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný úrad 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 

inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.  

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 

bol realizovaný v objekte Obecný úrad Veľká

mesiaci jún - júl bude prebiehať rekonštrukcia

úrade. Rekonštrukcia je financovaná formou

rekonštrukcia zadného vstupu, ktorý by bol bezbariérový.

vykonaný prieskum veľmi pozitívne a ocenila pripomienky

Uznala, že prístup na 2.NP je pre občanov na vozíku

v obci momentálne nemajú, ale starších občanov
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je obecným úradom v obci 

inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

ma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

okrúhlym stolom, kde bolo 

 na ich odstránenie. 

zorganizované stretnutie starostu, 

 účelom prerokovania 

Veľká Čausa. V diskusií sa  

onštrukcia strechy, kúrenia a 

formou dotácií z EU. Ďalej 

bezbariérový. Starostka 

pripomienky na základe 

vozíku nezabezpečený. 

občanov je tu veľa.  
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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 stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie.

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Z

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli,

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 14% áno a 86

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doruče

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

nedostatkov. Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný 

prieskum veľmi pozitívne. V blízkej budúcnosti neplánujú žia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e Kostoľany 

  Obecný úrad  Zemianske Kostoľany

  4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Zemianske Kostoľany. Inštitúci

úradom v obci Zemianske Kostoľany. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie.  Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

u rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli,

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 14% áno a 86% nie.  

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli monitorovanej inštitúcií doruče

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

Už počas monitoringu sa starostka obecného úradu vyjadrila, že vníma vykonaný 

prieskum veľmi pozitívne. V blízkej budúcnosti neplánujú žiadne projekty.  

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: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

ákladné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

e. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

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 



 

 

 

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 

Prevádzky Slovenskej 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 

skutočnostiam, ako aj k plánovaniu odstránenia zistených nedostatkov. K zisteným skutočnostiam 

edúca komunikačného tímu Slovenskej pošty pani Jana Pôbišová v závere 

dnotenia výsledkov za prevádzky Slovenskej pošty.  
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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 
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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 stavby je zabezpečený schodisk

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Bojnice 

  Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice

nachádza v k.ú. Bojnice. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

ník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

arebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

Sládkovičova 188/6, 972 01 Bojnice 

je prevádzkou Slovenskej pošty v meste 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

om. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

ník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. P

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 7% áno a 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Bystričany 

  Osloboditeľov 22, 972 45 Bystričany

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Bystričany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

pĺňa odpovedalo 7% áno a 93% nie.  
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72 45 Bystričany 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

rvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 inšti

Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhov

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu b

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brusno 

  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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

SN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

túcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

oli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariade

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariade

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.  
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je prevádzkou pošty v obci Čavoj. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opý

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Čereňany 

  Na Hlodzi 2, 972 46 Čereňany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Čereňany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

a Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

taní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

Pošta Diviacka Nová Ves  

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie  : 

Miesto výkonu    : 
   

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v obci Diviacka Nová Ves. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie bol

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Diviacka Nová Ves 

  Diviacka Nová Ves, č.1, 972 24 Diviacka Nová 

             Ves 

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

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.  
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972 24 Diviacka Nová  

k.ú. Diviacka Nová Ves. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

i zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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Pošta Diviaky nad Nitricou

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

pošty v obci Diviaky nad Nitricou. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúc

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Zákla

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou ro

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 29% áno a 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta Diviaky nad Nitricou 

  Pošta Diviaky nad Nitricou 

  Diviaky nad Nitricou 201, 972 25

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

pošty v obci Diviaky nad Nitricou.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.  

Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 

k.ú. Diviaky nad Nitricou. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

e považujeme, nie je 

dné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpe

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre

zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 26% áno a 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Dolné Vestenice 

  Krátka 271/2, 972 23  Dolné Vestenice

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia

Slovenskej pošty v obci Dolné Vestenice.   

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

ístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní

napĺňa odpovedalo 26% áno a 74% nie.  
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Krátka 271/2, 972 23  Dolné Vestenice 

k.ú. Dolné Vestenice. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

čený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím.  

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybav

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Handlová 

  Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová

štitúcia sa nachádza v k.ú. Handlová. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, 

do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybav

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  

Nám. baníkov 11/22, 972 51 Handlová 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je z úrovne komunikácie

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontr

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím.  

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 20% áno a 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Horná Ves 

  Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Horná Ves. Inštitúcia je prevádzkou poš

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontr

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 20% áno a 80% nie.  
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Horná Ves 190, 972 48 Horná Ves 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné infor

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

ou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

Ružičková 55, 972 44 Kamenec pod   

k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

yhovujúce považujeme, 

mačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený 

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie ne

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náh

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Kanianka 

  Slovenského národného povstania 5, 972 17 

             Kanianka 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Kanianka. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie ne

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 96% nie.  
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Slovenského národného povstania 5, 972 17  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

nštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

ú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejno

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Koš 

  Víťazstva 41, 972 41 Koš 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Koš. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty v 

y danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

odpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  
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je prevádzkou Slovenskej pošty v 

y danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

kou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

sti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoz

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodným

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Lazany 

  Hlavná 1, 972 11 Lazany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Lazany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v o

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodným okoloidúcimi. O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

odpísala Dohovor OSN odpovedalo 19% áno a 81% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 42% áno a 58% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

nateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

ázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pošta Lehota pod Vtáčnikom  

  Pošta Lehota pod Vtáčnikom 

  Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnik

             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:

stup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

by so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie.  
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Námestie SNP 5, Lehota pod Vtáčnikom 972  

k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

by so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce p

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša kraji

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 4% áno a 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Liešťany 

  Liešťany 395, 972 27  Liešťany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Liešťany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

anej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce p

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša kraji

písala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

dpovedalo 4% áno a 96% nie.  

 

je prevádzkou pošty v obci 

anej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 1

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nedožery-Brezany 

  V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery

             Brezany 

nachádza v k.ú. Nedožery -  Brezany. Inštitúcia

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

stupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.  
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V.B.Nedožerského 105, 972 12 Nedožery-  

Brezany. Inštitúcia je prevádzkou pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

stupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 sk

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Pravno 

  Námestie SNP 71, 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 stavby je zabezpečený schodiskom a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, n

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dos

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

úcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 8% áno a 92% nie.  

Námestie SNP 71, 972 13 Nitrianske Pravno 

 je prevádzkou pošty v 

utočnosti: 

m a rampou. Za nevyhovujúce považujeme, nie 

je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nem

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní mysli

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Rudno 

  Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Rudno. Inštitúcia je prevádzkou pošty

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nem

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

j fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní mysli

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 5% áno a 95% nie.  
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Poštová 15, 972 26 Nitrianske Rudno 

 je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

j fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ra

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 7

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Nitrianske Sučany 

  Nitrianske Sučany 218, 972 21 

á inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nitrianske Sučany. Inštitúcia 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme,

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ra

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 75% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.  

 je prevádzkou pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

Pošta Nitrica 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

Nitrica.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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:

e zabezpečený jedným schodiskovým stupňom

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

by so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  
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rníky nad Nitricou 1, 972 22 Nitrica 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

jedným schodiskovým stupňom Za nevyhovujúce 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

by so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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Pošta Nováky 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachádza v

v meste Nováky 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnos

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Nováky 

  Námestie SNP 22, 972 71 Nováky

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Nováky. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 4% áno a 96% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

or OSN napĺňa odpovedalo 0% áno a 100% nie.  

Námestie SNP 22, 972 71 Nováky 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

ou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výr

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 0% áno a 100

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výr

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

r OSN odpovedalo 0% áno a 100% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.  
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Opatovce nad Nitrou 105, 972 02 

Opatovce nad Nitrou. Inštitúcia je prevádzkou 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený 

považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutí

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 7

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Oslany 

  Školská 48, 972 47 Oslany 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Oslany. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom. Za nevyhovujúce 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 25% áno a 75% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

skovým stupňom. Za nevyhovujúce 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

m. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 zistené

Prístup do stavby je zabezpečený rampou

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú do

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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:

ístup do stavby je zabezpečený rampou. Za nevyhovujúce považujeme, ie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

túcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  
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je prevádzkou pošty v obci 

nasledujúce skutočnosti: 

. Za nevyhovujúce považujeme, ie je dostupný 

tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco 

stupné materiály pre osoby so 

zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne farebne a 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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, 

dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok.

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 9

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta 1 Prievidza - dodávacia pošta

  Námestie slobody 18/5, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzk

Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, 

dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

y je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

dpísala Dohovor OSN odpovedalo 5% áno a 95% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 11% áno a 89% nie.  

dodávacia pošta 

Námestie slobody 18/5, 971 01  Prievidza  

je prevádzkou Slovenskej pošty 

Inštitúcia je využívaná na poskytovanie poštových služieb, podanie, prepravu a 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

y je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

5% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta 3 Prievidza 

  M. R. Štefánika 131/27, 971 01  Prievidza

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

N napĺňa odpovedalo 29% áno a 71% nie.  
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M. R. Štefánika 131/27, 971 01  Prievidza 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

bhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 18% áno a 82

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 41% áno a 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

ovor OSN odpovedalo 18% áno a 82% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

dalo 41% áno a 59% nie.  

M. Falešníka 10, 971 01  Prievidza 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

pný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 13

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 35% áno a 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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:

y je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 13% áno a 87% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

dalo 35% áno a 65% nie.  
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rkého 38/A, 971 01  Prievidza  

je prevádzkou Slovenskej pošty v 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta 6 Prievidza 

  A. Mišúta 23, 971 01  Prievidza 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Prievidza. Inštitúcia je prevádzkou Slovenskej pošty 

nštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

jeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

yhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

mu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 14% áno a 86% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

or OSN napĺňa odpovedalo 45% áno a 55% nie.  

 

je prevádzkou Slovenskej pošty 

nštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

. Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

mu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

Pošta Ráztočno 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa na

Ráztočno. 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

dostupný tlmočník do posunko

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, ž

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 12%

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

hovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, ž

písala Dohovor OSN odpovedalo 12% áno a 88% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 12% áno a 88% nie.  
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Morovnianska 461, 972 31 Ráztočno 

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, Nie je 

vej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený 

nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. 

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pošta Sebedražie 

  Hlavná 13, 972 05 Sebedražie 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Sebedražie. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený z úrovne komunikácie. Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím.  

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 23% áno a 77% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

unikácie. Za nevyhovujúce považujeme, 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

Pošta Tužina 

Základné údaje o inštitúcií: 

Názov inštitúcie   : 

Miesto výkonu    : 

Popis existujúceho stavu: 

 Predmetná inštitúcia sa nachá

Tužina.  

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

dostupný tlmočník do posunkovej re

vyhovujúco osvetlené nápisy s 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Tužina 

  Tužina 73, 972 14 Tužina 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Tužina. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený schodiskom. Za nevyhovujúce považujeme, n

dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

 výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 10% áno a 90% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 10% áno a 90% nie.  
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je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

m. Za nevyhovujúce považujeme, nie je 

či.  Základné informačné zariadenie nemá kontrastné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné materiály pre 

osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena nie  je výrazne 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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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 stavby je zabezpečený 

Za nevyhovujúce považujeme, n

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené 

dostupné materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s n

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 stavby je zabezpečený rampou. Prístup do stavby je zabezpečený schodisko

Za nevyhovujúce považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

zariadenie nemá kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

o zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

písala Dohovor OSN odpovedalo 9% áno a 91% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

ovor OSN napĺňa odpovedalo 9% áno a 91% nie.  

je prevádzkou pošty v obci 

Na základe obhliadky danej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

do stavby je zabezpečený schodiskom. 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú 

o zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového 

ramena nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 



 

 

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 stavby je zabezpečený 

považujeme, nie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia.

V ďalšej fáze prieskumu boli zisťované ná

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či o

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

Dohovor OSN napĺňa odpovedalo 19% áno a 81% nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pošta Veľká Čausa 

  Veľká Čausa 83, 971 01 

Predmetná inštitúcia sa nachádza v k.ú. Veľká Čausa. Inštitúcia je prevádzkou pošty v obci 

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti:

Prístup do stavby je zabezpečený jedným schodiskovým stupňom.

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

nie  je výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia. 

ďalšej fáze prieskumu boli zisťované názory verejnosti na vybavenie a

inštitúcie, formou rozhovorov s náhodnými okoloidúcimi.  O tom či opýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 

dalo 19% áno a 81% nie.  
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je prevádzkou pošty v obci 

ej inštitúcie boli zistené nasledujúce skutočnosti: 

jedným schodiskovým stupňom. Za nevyhovujúce 

ie je dostupný tlmočník do posunkovej reči.  Základné informačné zariadenie nemá 

výškou písma najmenej 50 mm.  Nie sú dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. Prvý a posledný stupeň  schodiskového ramena 

zory verejnosti na vybavenie a prístupnosť 

pýtaní vedeli, že naša krajina 

podpísala Dohovor OSN odpovedalo 15% áno a 85% nie. Na otázku či si opýtaní myslia, že sa 
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Vyhodnotenie prevádzok Slovenskej pošty

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

prístupnosti občanom s ŤZP.  Vyhodnotenia boli 

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. 

postihnutím postupujú individuálne podľa potreby. 

pani Jana Pôbišová sa vyjadrila, 

zodpovedné správanie spoločnosti a jej za

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

sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované zmluvnými 

partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v

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.

Slovenskej pošty sú postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej 

rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

a nevidiacich nie je dostatočne zabezpečený, chýbajú materiály vo zväč

písme a taktiež aj zvukové záznamy. 

schodiskom, v niektorých prípadoch chýbali označenia prvého a

schodiskového ramena. Približne polovica z prevádzok Sl

Takmer vo všetkých prevádzkach  

vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najme

prevádzky Slovenskej pošty nemajú dostatočn

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. V

sluchovým postihnutím sa ako najvýraznejší nedostatok javí úplná absencia tlmočníkov 

ovládajúcich posunkový jazyk. Zvy

predpokladom k prikročeniu k pozitívnym zmenám v tejto oblasti.

 

 

 
 
 
 

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 možno

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

Monitoring bol zameraný a v konečnej fáze preukázal, že v posudzovaných 

inštitúciách sa bariéry podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a súčasne platných 

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. V prípade osôb so sluchovým a zrakovým 

postihnutím postupujú individuálne podľa potreby. Vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty 

, že záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a 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 

Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových prístupov do 

ť vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom či budovám, v

sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované zmluvnými 

partnermi ako „pošty partner“ alebo sú prevádzkované v prenajatých priestoroch. Odstraňovanie 

vádzkach 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 prevádzky 

postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej 

rezervácie alebo pamiatkovej zóny. Z monitoringu vyplýva, že orientačný systém pre slabozrakých 

a nevidiacich nie je dostatočne zabezpečený, chýbajú materiály vo zväčšenej tlači, v Braillovom 

písme a taktiež aj zvukové záznamy. V prípade ak boli  vstupy do prevádzok zabezpečené 

schodiskom, v niektorých prípadoch chýbali označenia prvého a posledného stupňa každého 

Približne polovica z prevádzok Slovenskej pošty má povrch nevyhovujúci. 

Takmer vo všetkých prevádzkach  základné informačné zariadenie nemalo

s výškou písma najmenej 50 mm. Z uvedených zistení vyplýva, že 

prevádzky Slovenskej pošty nemajú dostatočným spôsobom vyriešené a zabezpečené dostupné 

materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím. V oblasti bezbariérového prístupu pre osoby so 

sluchovým postihnutím sa ako najvýraznejší nedostatok javí úplná absencia tlmočníkov 

ovládajúcich posunkový jazyk. Zvyšovanie povedomia o tejto problematike je kľúčovým 

predpokladom k prikročeniu k pozitívnym zmenám v tejto oblasti. 

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 

sôb so sluchovým a zrakovým 

Vedúca komunikačného tímu Slovenskej pošty 

záujem o odstraňovanie bariér v prevádzkach a spoločensko-

mestnancov sú jedny zo základných hodnotových 

princípov, ktorými sa Slovenská pošta riadi pri prijímaní rozhodnutí o rozvoji a modernizácii 

Pre rekonštrukciu pobočiek resp. vybudovanie bezbariérových prístupov do 

pozemkom či budovám, v ktorých 

sa pobočky nachádzajú. Slovenská pošta má pobočky, ktoré sú prevádzkované zmluvnými 

prenajatých priestoroch. Odstraňovanie 

vádzkach riešime priebežne spolu s rekonštrukciami a modernizáciami vlastných 

budov. Ostatné pobočky vybavujeme postupne bezbariérovými rampami, prípadne zdvíhacími 

Niektoré budovy, v ktorých sídlia prevádzky 

postavené v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej 

monitoringu vyplýva, že orientačný systém pre slabozrakých 

šenej tlači, v Braillovom 

prípade ak boli  vstupy do prevádzok zabezpečené 

posledného stupňa každého 

ovenskej pošty má povrch nevyhovujúci. 

nemalo kontrastné a 

Z uvedených zistení vyplýva, že 

zabezpečené dostupné 

oblasti bezbariérového prístupu pre osoby so 

sluchovým postihnutím sa ako najvýraznejší nedostatok javí úplná absencia tlmočníkov 

šovanie povedomia o tejto problematike je kľúčovým 



 

 

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 

verejnosťou) musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre ch

bez vyrovnávacích stupňov  (pri novos

stavby uvedenej  v § 56 musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo 

výnimočných prípadoch zvukom. 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. schodisko a rampa
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.  

Zistenia: 
 

- Prístup do budovy rampou malo 

vedľajší vstup.  

- Z toho 13 inštitúcie malo začiatok a

rozoznateľné od okolia 

- 94 inštitúcií má hlavný vstup zabezpečený schodiskom.

- Z toho 22 inštitúcií  malo prvý a

farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia

 

 Z uvedených zistení vyplýva že  

rampou. 84,7% inštitúcií má hlavný vstup zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň 

každého schodiskového ramena výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia 

malo 23,4%, čo je veľmi malé percento na to, že nevidiaci a slabozraký sa v priestore orientujú 

práve vďaka vodiacim líniám a

zjednodušenie  orientácie  v  priestore  a  varujú 

koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia malo 

inštitúcií. Povrch s hmatovými vlastnosťami signálneho a varovného p

kontrastný voči okoliu, ideálne  je  pri  vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový 

kontrast voči chodníku. Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov

kobercov, správne použitie osvetlenia a fari

slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre orientáciu zrakovo postihnutého človeka 

veľmi dôležité.  Je dôležité navrhovať jednoduché, logické a prehľadné dispozičné riešenie s 

dostatočne širokými chodbami bez prekážok zasahujúcich do prirodzených vodiacich línií. 

je dôležité zabezpečiť akustickú signalizáciu a informáciu v určitých priestoroch (napríklad vo 

2.2 Vyhodnotenie a zhrnutie výsledkov  

Na základe obhliadky daných inštitúcií vyplynuli nasledujúce zistenia: 

oddiel 1 zabezpečenie prístupu 

stavby uvedenej v § 56 (stavbu nebytovej budovy v časti užívanej 

zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre ch

(pri novostavbe musí byť takto riešený hlavný vstup)

v § 56 musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo 

výnimočných prípadoch zvukom.  

schodisko a rampa 
každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, 

musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou 

Prístup do budovy rampou malo 36 inštitúcií. Rampou bol zabezpečený hlavný vstup, 

malo začiatok a koniec rampy výrazne farebne a

má hlavný vstup zabezpečený schodiskom. 
malo prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena výrazne 

povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia 

Z uvedených zistení vyplýva že  32,4% inštitúcií má hlavný vstup do budovy zabezpečený 

inštitúcií má hlavný vstup zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň 

o schodiskového ramena výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia 

čo je veľmi malé percento na to, že nevidiaci a slabozraký sa v priestore orientujú 

práve vďaka vodiacim líniám a pomocou  hmatateľných  povrchov, ktoré 

priestore  a  varujú človeka  pred  nebezpečným  miestom. 

koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia malo 

Povrch s hmatovými vlastnosťami signálneho a varovného pásu musí byť f

ideálne  je  pri  vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový 

Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov, správne rozmiestnenie 

, správne použitie osvetlenia a farieb a vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj 

slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre orientáciu zrakovo postihnutého človeka 

navrhovať jednoduché, logické a prehľadné dispozičné riešenie s 

hodbami bez prekážok zasahujúcich do prirodzených vodiacich línií. 

zabezpečiť akustickú signalizáciu a informáciu v určitých priestoroch (napríklad vo 
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stavbu nebytovej budovy v časti užívanej 

zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni komunikácie pre chodcov 

tavbe musí byť takto riešený hlavný vstup) Prístup do každej 

v § 56 musí byť tiež vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo, vo 

každého schodiskového ramena, ako aj začiatok a koniec rampy, 
musia byť výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľné od okolia, napríklad reliéfnou 

Rampou bol zabezpečený hlavný vstup, prípadne 

koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou 

ového ramena výrazne 

inštitúcií má hlavný vstup do budovy zabezpečený 

inštitúcií má hlavný vstup zabezpečený schodiskom. Prvý a posledný stupeň 

o schodiskového ramena výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia 

čo je veľmi malé percento na to, že nevidiaci a slabozraký sa v priestore orientujú 

ných  povrchov, ktoré zabezpečujú  

človeka  pred  nebezpečným  miestom. Začiatok a 

koniec rampy výrazne farebne a povrchovou úpravou rozoznateľný od okolia malo 36,1% 
ásu musí byť farebne 

ideálne  je  pri  vytváraní hmatateľných povrchov používať materiálový 

, správne rozmiestnenie 

a vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj 

slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre orientáciu zrakovo postihnutého človeka 

navrhovať jednoduché, logické a prehľadné dispozičné riešenie s 

hodbami bez prekážok zasahujúcich do prirodzených vodiacich línií. Taktiež 

zabezpečiť akustickú signalizáciu a informáciu v určitých priestoroch (napríklad vo 
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vstupných halách, výťahoch a pod.)

nedostatočne vyriešené kontrastne označený začiatok a koniec rampy a schodiskového ramena. 

Označenia konca schodiskového ramena boli často ošúchané a nedostatočne viditeľné.  Výsledky 

jednoznačne poukazujú, že inštitúcie verejnej správy nemajú dostatočne

vstup do budov pre slabozraké a nevidiace osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vstupných halách, výťahoch a pod.) Monitoringom bolo zistené, že väčšina inštitúcií m

kontrastne označený začiatok a koniec rampy a schodiskového ramena. 

Označenia konca schodiskového ramena boli často ošúchané a nedostatočne viditeľné.  Výsledky 

jednoznačne poukazujú, že inštitúcie verejnej správy nemajú dostatočne zabezpečený bezbariérový 

vstup do budov pre slabozraké a nevidiace osoby.  

Monitoringom bolo zistené, že väčšina inštitúcií má 

kontrastne označený začiatok a koniec rampy a schodiskového ramena. 

Označenia konca schodiskového ramena boli často ošúchané a nedostatočne viditeľné.  Výsledky 

zabezpečený bezbariérový 
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Výťah

Výťah musí byť vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max 1200 

mm nad úrovňou podlahy. Výťahová kabína musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške 

spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v

Výťahová kabína musí byť vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo 

podlažia v ktorom výťah zastaví. Vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené 

hmatateľné symboly a v ľavo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené symboly 

v slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí mať na ovládacom pan

výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač 

výťahu musí mať hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia vo výške 

900-1200 mm. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukov

kabíny musí byť výškový rozdiel medzi podlahou výťahovej kabíny a

mm.  

Zistenia: 
 

- 9 inštitúcií bolo vybavených vnú
podľa platnej vyhlášky č.532/2002. 

- 6 inštitúcií malo výťah vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným m
1200 mm nad úrovňou podlahy

- 1 inštitúcia mala kabínu otváranú ručne
- 5 inštitúcií malo výťah s oznamovaním príjazdu privolanej kabíny zvukový signál
 

 Z výsledkov vyplýva, že iba 

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 úr

aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prí

uvádzajú, že nevidiace osoby a sluchovo postihnuté osoby navštevujú ich prevádzky vždy s 

doprovodom. Podľa nášho názoru je to nepostačujúce, pretože klient 

ohlásený a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti vonku cítiť nekomfortne. Slabozraký, 

nevidiaci a sluchovo postihnuté osoby potrebujú niekedy viac času na prečítanie dokumentov a v 

prípade vybavovania pred budovou im nie j

rovnaké príležitosti, nezávislosť a plné spoločenské uplatnenie

výsledkov jednoznačne vyplýva, že v inštitúciách verejnej správy, nie je dostatočným spôsobom 

vyriešený a zabezpečený bezbariérový prístup pre slabozraké a nevidiace osoby. 

 
 
 
 
 

Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Výťah 

Výťah musí byť vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max 1200 

rovňou podlahy. Výťahová kabína musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške 

spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v

Výťahová kabína musí byť vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo 

ktorom výťah zastaví. Vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené 

ľavo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené symboly 

slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí mať na ovládacom pan

hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač 

výťahu musí mať hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia vo výške 

1200 mm. Príjazd privolanej kabíny musí oznamovať zvukový signál. Po zastavení

kabíny musí byť výškový rozdiel medzi podlahou výťahovej kabíny a podlahou chodby najviac 2 

bolo vybavených vnútorným výťahom. 2 výťahy mali úplné vybavenie
2/2002.  

malo výťah vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným m
1200 mm nad úrovňou podlahy 

mala kabínu otváranú ručne 
oznamovaním príjazdu privolanej kabíny zvukový signál

kov vyplýva, že iba 8% inštitúcií je vybavených výťahom, čo je veľmi málo, 

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 úr

aj domov, prípadne klienta vybaviť aj na prízemí budovy alebo pred budovou. Niektoré inštitúcie 

uvádzajú, že nevidiace osoby a sluchovo postihnuté osoby navštevujú ich prevádzky vždy s 

Podľa nášho názoru je to nepostačujúce, pretože klient by musel byť len vopred 

ohlásený a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti vonku cítiť nekomfortne. Slabozraký, 

nevidiaci a sluchovo postihnuté osoby potrebujú niekedy viac času na prečítanie dokumentov a v 

prípade vybavovania pred budovou im nie je venovaný dostatočný čas a priestor a tým 

rovnaké príležitosti, nezávislosť a plné spoločenské uplatnenie ako ktokoľvek iný.

výsledkov jednoznačne vyplýva, že v inštitúciách verejnej správy, nie je dostatočným spôsobom 

pečený bezbariérový prístup pre slabozraké a nevidiace osoby. 

Výťah musí byť vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max 1200 

rovňou podlahy. Výťahová kabína musí byť vybavená ovládacím zariadením vo výške 

spodnej hrany najviac 1200 mm nad podlahou umiestneným najvhodnejšie v polohe kabíny. 

Výťahová kabína musí byť vybavená akustickým informačným systémom oznamujúcim číslo 

ktorom výťah zastaví. Vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené 

ľavo od tlačidiel ovládacieho panelu musia byť umiestnené symboly 

slepeckom písme. Ovládač pre vstupné podlažie musí mať na ovládacom panely v kabíne výťahu 

hmatovo odlíšený od ovládačov pre ostatné podlažia. Chodbový privolávač 

výťahu musí mať hmatateľné označenie vrátane hmatateľného označenia čísla podlažia vo výške 

ý signál. Po zastavení výťahovej 

podlahou chodby najviac 2 

mali úplné vybavenie doplnkami 

malo výťah vybavený telefónnym, alebo signálnym zariadením umiestneným max. 

oznamovaním príjazdu privolanej kabíny zvukový signál 

inštitúcií je vybavených výťahom, čo je veľmi málo, 

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 

zemí budovy alebo pred budovou. Niektoré inštitúcie 

uvádzajú, že nevidiace osoby a sluchovo postihnuté osoby navštevujú ich prevádzky vždy s 

by musel byť len vopred 

ohlásený a v prípade nepriaznivého počasia sa môžu klienti vonku cítiť nekomfortne. Slabozraký, 

nevidiaci a sluchovo postihnuté osoby potrebujú niekedy viac času na prečítanie dokumentov a v 

e venovaný dostatočný čas a priestor a tým nemajú 

ako ktokoľvek iný. Z uvedených 

výsledkov jednoznačne vyplýva, že v inštitúciách verejnej správy, nie je dostatočným spôsobom 

pečený bezbariérový prístup pre slabozraké a nevidiace osoby.  
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Podľa vyhlášky 532/2002 Z.z. Informačné zariadenie
 Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v

užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a

50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. 

musí byť doplnené alternatívnym riešením poskytovania informáci

informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou) a optickým 

systémom pre sluchovo postihnutú osobu.

Zistenia: 

- 11 inštitúcií má základné informačné zariadenie kontrastné vyhovujúco osvetlené 

písma najmenej 50 mm 

- 21 inštitúcií má základné informačné zariadenie doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

informácií nevidiacej osobe 

- 21 inštitúcií – informátorom 

- 0 inštitúcií- akustickým alebo taktilným systémom

- 5 inštitúcií- telefónnou informačnou službou

- 0 inštitúcií optickým systémom pre sluchovo postihnutú osobu

 

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. 

vhodného usporiadania prostredia

mala byť základným bezbariérovým riešením inštitúcií verejnej správy.

informátorom, telefónnou informačnou službou, pomocou ktorej

postihnutím vyžiadať pomoc je dôležité nie len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím, 

ale aj pre osoby s poruchou orientácie a inými zdravotnými znevýhodneniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nformačné zariadenie nariaďuje  
Základné informačné zariadenie pre pohyb verejnosti v nebytovej budove v

užívanie verejnosťou musí mať kontrastné a vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou písma najmenej 

50 mm umiestnené vo výške 1200 mm až 2000 mm nad podlahou. Základné informačné zariadenie 

musí byť doplnené alternatívnym riešením poskytovania informácií nevidiacej osobe (napríklad 

informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou) a optickým 

systémom pre sluchovo postihnutú osobu. 

má základné informačné zariadenie kontrastné vyhovujúco osvetlené 

základné informačné zariadenie doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

akustickým alebo taktilným systémom 

telefónnou informačnou službou 

inštitúcií optickým systémom pre sluchovo postihnutú osobu 

Z výsledkov 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. 

prostredia a doplnenie alternatívnym riešením poskytovania informácií by 

mala byť základným bezbariérovým riešením inštitúcií verejnej správy.

informátorom, telefónnou informačnou službou, pomocou ktorej si môže človek so zdravotným 

je dôležité nie len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím, 

ale aj pre osoby s poruchou orientácie a inými zdravotnými znevýhodneniami.

nebytovej budove v časti určenej na 

výškou písma najmenej 

Základné informačné zariadenie 

í nevidiacej osobe (napríklad 

informátorom, akustickým alebo taktilným systémom, telefónnou informačnou službou) a optickým 

má základné informačné zariadenie kontrastné vyhovujúco osvetlené nápisy s výškou 

základné informačné zariadenie doplnené alternatívnym riešením poskytovania 

ných tabúľ nie je vhodne umiestnená, alebo 

,  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. Kombinácia 

a doplnenie alternatívnym riešením poskytovania informácií by 

mala byť základným bezbariérovým riešením inštitúcií verejnej správy. Vybavenie inštitúcií 

si môže človek so zdravotným 

je dôležité nie len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím, 

ale aj pre osoby s poruchou orientácie a inými zdravotnými znevýhodneniami.  
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Podľa Zákona 149/Z.z Zákon Národnej rady Slovenskej rep
nepočujúcich osôb nariaďuje 

Nepočujúce osoby majú právo na:

- používanie slovenského posunkového jazyka

- vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku

- informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní 

- prístup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich 

osôb 

- tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení 

základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátn

samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami. 

Zistenia: 

- 3 inštitúcie mali dostupného tlmočníka do posunkovej reči

Výsledky prieskumu preukázali, že iba 

tlmočníka do posunkovej reči. V dvoch prípadoch to boli priamo pracovníčky inštitúcie a v jednom 

prípade na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi  

telefóne. Z uvedených zistení vyplýva, že takmer všetky inštitúcie nemajú 

zabezpečený bezbariérový prístup pre nepočujúce osoby. 

zisteným skutočnostiam uvádzajú, že

riešenie však považujeme za nesprávne a nepostačujúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa Zákona 149/Z.z Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o

Nepočujúce osoby majú právo na: 

používanie slovenského posunkového jazyka 

vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku 

informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní 

tup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich 

tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení 

základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej 

samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.  

mali dostupného tlmočníka do posunkovej reči 

Výsledky prieskumu preukázali, že iba 3% inštitúcií verejnej správy majú dostupného 

posunkovej reči. V dvoch prípadoch to boli priamo pracovníčky inštitúcie a v jednom 

prípade na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi  mali v prípade potreby tlmočníka na 

Z uvedených zistení vyplýva, že takmer všetky inštitúcie nemajú dostatočným spôsobom 

zabezpečený bezbariérový prístup pre nepočujúce osoby. Inštitúcie v svojich stanoviskách k 

zisteným skutočnostiam uvádzajú, že takéto osoby chodia vždy v sprievode asistentov. Takéto 

riešenie však považujeme za nesprávne a nepostačujúce.  

ubliky o posunkovej reči 

informácie pomocou slovenského posunkového jazyka v televíznom vysielaní  

tup k informáciám verejného záujmu a k informáciám vzťahujúcim sa na práva nepočujúcich 

tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení 

ymi orgánmi, orgánmi územnej 

inštitúcií verejnej správy majú dostupného 

posunkovej reči. V dvoch prípadoch to boli priamo pracovníčky inštitúcie a v jednom 

mali v prípade potreby tlmočníka na 

dostatočným spôsobom 

Inštitúcie v svojich stanoviskách k 

takéto osoby chodia vždy v sprievode asistentov. Takéto 



 

 

 

Materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím

 Pod pojmom materiály a 

materiály, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. 

Pomáhajú získavať mnohé informácie, a tak kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, 

zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím. Existujú optické a elektronické 

pomôcky založené na využívaní hmatu alebo sluchu, pomôcky na 

množstvo a sú medzi nimi úzko špecializované i

Základný princíp pri tvorbe prostredia predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí 

so zdravotným postihnutím, pričom nejde len o zabezpečenie možnosti samostatného pohybu v 

priestore, ale aj o umožnenie aktívnej participácie v rôznych oblastiach ľudských činností. Osoby so 

zdravotným postihnutím majú byť rešpektovaný, slobodný, pričom sloboda je chápaná ako cesta k 

samostatnosti a nezávislosti jednotlivca. Pri tvorbe prostred

požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným postihnutím, ale aj individuálne potreby a 

nároky konkrétnych užívateľov. Je dôležité aby inštitúcie verejnej správy boli vybavené materiálmi 

pre osoby so zmyslovým postihnutím. Ako sú materiály vo zväčšenej tlači, 

zvukové záznamy. Jedným z riešení ako pomôcť osobám so zmyslovým postihnutím by bolo 

vybavenie inštitúcií verejnej správy kompenzačnými pomôckami. 

že takýmito materiálmi inštitúcie verejnej správy takmer vôbec nedisponujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály pre osoby so zmyslovým postihnutím 

materiály a kompenzačné pomôcky rozumieme pomôcky, zariadenia a 

ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. 

formácie, a tak kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, 

zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím. Existujú optické a elektronické 

pomôcky založené na využívaní hmatu alebo sluchu, pomôcky na orientáciu

ožstvo a sú medzi nimi úzko špecializované i veľmi univerzálne zariadenia.

Základný princíp pri tvorbe prostredia predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí 

so zdravotným postihnutím, pričom nejde len o zabezpečenie možnosti samostatného pohybu v 

priestore, ale aj o umožnenie aktívnej participácie v rôznych oblastiach ľudských činností. Osoby so 

zdravotným postihnutím majú byť rešpektovaný, slobodný, pričom sloboda je chápaná ako cesta k 

samostatnosti a nezávislosti jednotlivca. Pri tvorbe prostredia je dôležité zohľadňovať potreby a 

požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným postihnutím, ale aj individuálne potreby a 

nároky konkrétnych užívateľov. Je dôležité aby inštitúcie verejnej správy boli vybavené materiálmi 

ihnutím. Ako sú materiály vo zväčšenej tlači, 

Jedným z riešení ako pomôcť osobám so zmyslovým postihnutím by bolo 

vybavenie inštitúcií verejnej správy kompenzačnými pomôckami. Z výsledkov prieskumu vyplýva, 

o materiálmi inštitúcie verejnej správy takmer vôbec nedisponujú.  
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ačné pomôcky rozumieme pomôcky, zariadenia a 

ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie. 

formácie, a tak kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, 

zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím. Existujú optické a elektronické 

orientáciu. Pomôcok je veľké 

veľmi univerzálne zariadenia. 

Základný princíp pri tvorbe prostredia predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí 

so zdravotným postihnutím, pričom nejde len o zabezpečenie možnosti samostatného pohybu v 

priestore, ale aj o umožnenie aktívnej participácie v rôznych oblastiach ľudských činností. Osoby so 

zdravotným postihnutím majú byť rešpektovaný, slobodný, pričom sloboda je chápaná ako cesta k 

ia je dôležité zohľadňovať potreby a 

požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným postihnutím, ale aj individuálne potreby a 

nároky konkrétnych užívateľov. Je dôležité aby inštitúcie verejnej správy boli vybavené materiálmi 

ihnutím. Ako sú materiály vo zväčšenej tlači, v Braillovom písme a  

Jedným z riešení ako pomôcť osobám so zmyslovým postihnutím by bolo 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, 
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Vyhodnotenie verejnej mienky 
 

 V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na 

všetkých monitorovaných inštitúciách verejnej s

okoloidúcimi, kde boli zisťované názory verejnosti

bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej

Dohovore OSN o právach osôb so zdr

 Na základne spracovania výsledkov 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého účelom 

plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a z

zdravotným postihnutím vyplynulo, že iba 

Dohovor OSN a 89% opýtaných vôbec nevedeli alebo nepoznali Dohovor OSN. 

opýtaný myslia, že sa dohovor napĺňa odpo

 Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

celkovej informovanosti verejnosti o Dohovore OSN

Stratégia EÚ „Európa 2020“ 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 

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 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

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? 

 

 

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 na monitorované inštitúcie z hľadiska 

bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej informovanosti verejnosti o 

Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.  

Na základne spracovania výsledkov na otázku či opýtaný vedeli, že naša krajina podpísala 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého účelom je podporovať a chrániť 

plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so 

vyplynulo, že iba 11% opýtaných vedelo, že naša krajina podpísala 

opýtaných vôbec nevedeli alebo nepoznali Dohovor OSN. 

opýtaný myslia, že sa dohovor napĺňa odpovedalo 19,34% áno a 80,66% nie. 

Prieskum verejnej mienky sa vykonal za účelom zistenia názor

monitorované 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 

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 

vozíčku, mamičky s kočíkom, materiály pre slabozrakých  a podobne) 

2. Vedeli ste, že naša krajina podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným posti

je podporovať a chrániť plné a rovnoprávne využívanie všetkých ľudských práv a 

základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím?  

3. Teraz keď viete, že naša krajina podpísala Dohovor OSN, myslíte si, že sa napĺňa? 

o by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do 

V nadväznosti na občiansku participáciu boli zrealizované aj prieskumy verejnej mienky na 

právy formou rozhovoru s náhodnými 

na monitorované inštitúcie z hľadiska 

informovanosti verejnosti o 

vedeli, že naša krajina podpísala 

je podporovať a chrániť 

ákladných slobôd pre všetky osoby so 

opýtaných vedelo, že naša krajina podpísala 

opýtaných vôbec nevedeli alebo nepoznali Dohovor OSN. Na otázku či si 

nie.  

názorov verejnosti na 

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

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 

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 

 

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?  

o by ste chceli aby sa zmenilo z pohľadu informovanosti vo verejnej správe a prístupnosti do 



 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

articipácia 
V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, 

máciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí 

uskutočnená 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 verej

a zvyšovania participácie boli zorganizované semináre a s
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V rámci budovania a posilňovania inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, 

máciám o verejnej správe a zvyšovanie participácie na správe vecí 

uskutočnená 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 

participácie boli zorganizované semináre a stretnutia.  
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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 vyplýva, že 

prístupnú všetkým občanom. 40%
občanov s ŤZP. Verejnosť najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. 

(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% 

bariéru. 10% respondentov uvádza za bariéru, ktorú je nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy 

odstrániť nájazdové pásy. Podľa verejnosti sú pr

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 

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 inš

pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s detským kočíkom do 

prevádzok Slovenskej pošty. 5%
miesta pre osoby s ŤZP.  

 Prieskum verejnej mienky

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 

ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a

dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenske

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. 

Pretože práve starší občania a občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne 

problémy a bariéry, ktoré musia prekonávať pri návštev

 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 bariérami v inštitúciách verejnej správy stretávajú 

nou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa bol 

ykonaný prieskum verejnej mienky 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.  

covania výsledkov vyplýva, že 60% respondentov vníma verejnú správu SR 

40% respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre 

najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. 

9,6%) respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. 

respondentov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti 

opýtaných respondentov uviedlo za najväčšiu bariéru schodisko 
 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. 

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 detským kočíkom do 

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.

eda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom a 

ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím. 

dosiahnutie takej verejnej správy, ktorá je prístupná všetkým občanom Slovenske

rozdielu, teda občanom zdravým, ako aj občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. 

občania zdravotne postihnutí môžu presne pretlmočiť ich konkrétne 

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 

ného programu Efektívna verejná správa bol 

elom zistenia názorov verejnosti na monitorované 

inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne celkovej 

respondentov vníma verejnú správu SR 

respondentov uvádza verejnú správu SR ako neprístupnú pre 

najviac vníma nedostupnosť z hľadiska bezbariérovosti. Približne 80% 

9,6%) respondentov uvádza, že sa v inštitúciách verejnej správy stretáva s bariérami. 20% 

respondentov sa s bariérami vo verejnej správe SR nestretáva. Zo skúmania názorov verejnosti 

hodisko a považuje ju 

zábradlie na schodisku ako 

respondentov uvádza za bariéru, ktorú je nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy 

íliš strmé alebo zničené. 10% respondentov 

uvádza ako bariéru, že povrch chodníka alebo schodiska nie 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 

možnosť na konci návratky vyjadriť aj svoj vlastný názor. V prípade ak využili túto možnosť, 45% 

titúcií verejnej správy, ako sú 

pošty a obecné úrady. Respondenti tiež uvádzajú problém dostať sa s detským kočíkom do 

respondentov uvádza ako problém nedostatočné parkovacie 

zistenia názorov verejnosti na 

monitorované inštitúcie z hľadiska bezbariérovosti a prístupnosti vybraných inštitúcií a úrovne 

celkovej informovanosti verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okolo 80 miliónov 

eda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom 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 

e inštitúcii verejnej správy.  

, na základe ktorého sa prieskum vypracovával, bol rozdelený na 

tázky v letáčiku  boli 

to ako vníma verejnosť verejnú 

správu SR z pohľadu prístupnosti, či sa s bariérami v inštitúciách verejnej správy stretávajú 



 

 

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 /úrad
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.

Je podľa Vás verejná 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? 
Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť?
Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by  skvalitnili život
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na konkrétne bariéry, ktoré sú z ich pohľadu nevyhnutné odstrániť. 

svoj vlastný názor.  

Je podľa Vás verejná správa SR prístupná všetkým občanom? /dostupnosťou prípadne 

y, pošty, kultúrne a spoločenské strediská, 

Ktoré konkrétne bariéry sú podľa Vás nevyhnutné v inštitúciách verejnej správy odstrániť? 
Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by  skvalitnili život 
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3.2 Memorandum 

 V súvislosti s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti

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 príp

informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie občanov o ich 

právach vyplývajúcich z dohovoru OSN sa spolupracujúci subj

na definovaní obsahu semináru, poskytnutiu priestor

spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám podarilo osloviť väčší počet ľudí. 

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 

, 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 príp

informačného seminára zameraného na zisťovanie verejnej mienky a informovanie občanov o ich 

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 

s publicitou projektu a informovanosti širšej verejnosti boli podpísané 

publicity projektu, šírenia povedomia o projekte formou 

, 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 

ov na zorganizovanie semináru. Uzavretie 

spoluprác bolo prínosom, lebo vďaka spolupráci sa nám podarilo osloviť väčší počet ľudí. 



 

 

3.3 Semináre 

 V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu 

partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám 

verejných, boli zorganizované semináre a stretnutia s nasledovným obsahom:

- 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 prí

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 komuni

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 obč

Následne dostali seniori priestor na vyjadrenie vlastného názoru na inštitúcie verejnej správy z 

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 prístup

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 nevyhnutné v

- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

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

inštitúciách verejnej správy sa monitoring vykonáva, zistenými skutočnosťami a

inštitúciami, kde je  plánované vybudovanie nových bezbariérových prí

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 najdôležitejšom d

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 

močiť 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 skvalitnili život 

mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané
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V súvislosti so zapájaním sociálnych ekonomických partnerov a MNO do prípravy, tvorbu 

o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí 

 

rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v priestoroch  

Dôchodcovia boli oboznámení, v akých 

inštitúciách verejnej správy 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 

rozhodovania 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 

kácia 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 

určitým druhom zdravotného postihnutia. 

Následne dostali seniori priestor na vyjadrenie 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. 

verejnej správy odstrániť? 

poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

vypísané odovzdať priamo 
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Informačný seminár pre verejnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný seminár pre verejnosť - fotky 



 

 

- zasadnutie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér"

 V kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z 

Obchodnej akadémie Prievidza, 

projekt „Prievidza bez bariér“ v predmete Podnikanie cestovného ruchu, s ktorým sa v súťaži SOČ 

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 spolupráci so študentkami a učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie so zrakovo 

postihnutým športovcom, imobilným študentom obchodnej akadémie Martinom a

študentmi Obchodnej akadémie. Aby sme na túto problematiku upoz

názory a skúsenosti, s ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení občania stretávajú  v

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 

diskutovania  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 

učiteľkou Obchodnej akadémie zorganizujeme stretnutie so zrakovo 

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 

tie so študentkami z projektu "Prievidza bez bariér" -
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kancelárii Vzdelávacieho inštitútu o.z. bolo zorganizované stretnutie študentiek z 

ím učiteľky RNDr. Evy Kadlečíkovej vytvorili 

predmete Podnikanie 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 

ornili, radi by sme vedeli ich 

ktorými sa oni, ako zdravotne znevýhodnení občania stretávajú  v bežnom 

živote.  Študentkám sme odovzdali aj informačné letáky s návratkami, ktoré v škole odovzdajú 

- fotky 
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- Informačný seminár pre verejnosť 

 Informačný seminár sa uskutočnil v

vysokej školy Žilinskej Univerzity na ul. Bakalárska 2 v Pr

prítomných s projektom „Spoločnosť bez bariér“ a

pre občanov so ZŤP a  priebehom realizácie projektu. Zúčastnení boli oboznámení, v

inštitúciách verejnej správy sa m

skutočnosťami a následne boli aj oboznámení s

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 predovšet

správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším 

občanom a občanom s určitým druhom zdravotného postihnutia. Počas semináru prebiehala 

spolupráca so všetkými zúčastnenými dôchodcami, ktorí

možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérovej situácie. Boli prediskutované sťažnosti, 

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 nevyhnutné v

- Boli v poslednej dobe prevedené nejaké úpravy vo Vašom okolí, ktoré by skvalitnili život 

ZŤP občanom? 

 
Odpovedať na dané otázky mohli
pracovníčkam projektu.  
 

 

 

 

 

Informačný seminár pre verejnosť  

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 

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 

ysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť 

ľudom, 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 zdravým ale aj starším 

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 

oj 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 skvalitnili život 

mohli na mieste počas semináru, prípadne vypísané

 

rámci projektu „Spoločnosť bez bariér“  v priestoroch  

ievidzi. Pracovnci projektu oboznámi 

jeho cieľom 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 

prístupe k informáciám boli zúčastnení oboznámení o významných medzinárodných 

najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so 

právach osôb so zdravotným postihnutím. Bolo 

ysvetlené aké majú ľudia so zdravotným postihnutím práva, bolo poukázané na to, ako pomôcť 

občanmi so zdravotným postihnutím 

kým na to, aby bola verejná 

správa prístupná pre každého občana bez rozdielu, rovnako občanom zdravým ale aj starším 

určitým druhom zdravotného postihnutia. Počas semináru prebiehala 

navštevujú pravidelne inštitúcie a nemajú 

možnosť vyjadriť svoje podnety na zlepšenie bezbariérovej 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 



 

 

3.4 Zasadnutia za okrúhlym stolom

 V rámci participácie a podpor

boli zorganizované zasadnutia za okrúhlym stolom. I

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

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 inštit

situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vyjadrili záujem na odstránení nami 

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

označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné stavebné 

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 

anizované zasadnutia za okrúhlym stolom. Inštitúciám po vykonaní osobných návštev 

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

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 

situácie. Monitorované inštitúcie túto iniciatívu ocenili a vyjadrili záujem na odstránení nami 

zistených nedostatkov v prístupnosti verejnej inštitúcie pre občanov so zdravotným postihnutím. 

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

označenia schodiskových stupňov, chýbajúce zábradlia a iné menej finančne náročné stavebné 

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 
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verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do diskusie 

vykonaní osobných návštev 

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 okrem 

pracovníkov projektu a zástupcov inštitúcií aj zástupcovia verejnosti, ktorí formou diskusie 

úcie 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. 

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 stavebné 

vybudovanie bezbariérových prístupov nie je vždy možné, 

ktorých sa inštitúcie priamo 
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Zasadnutie za okrúhlym stolom - fotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 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 

Orientačný systém pre slabozrakých 

vhodne umiestnené informačné tabule. Písmo na informačných tabuliach je často veľmi malé a 

umiestnené na nevhodnom farebnom podklade. 

nevidiace osoby. Prieskum tiež poukázal na takmer úplnú absenciu tlmočníka do posunkovej reči.

niektorých inštitúciách chýbajú zábradlia úplne alebo sú s

parametrami alebo ťažko uchopiteľnými 

schodiskového stupňa a konca rampy. Pre lepšiu orientáciu zrakovo postihnutých osôb by tieto 

označenia mali byť nevyhnutné, pričom farba protišmykových prúžkov 

okolím. Odporúča sa prvý a posledný schod farebne, kontrastne odlíšiť protišmykovým náterom.

 Z monitoringov vyplynulo, že v 

požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiad

zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

sú vo veľmi malej miere dodržiavané pri 

na vyššiu technickú a finančnú náročnosť zmien

schvaľovaní takejto projektovej dokumentácie. 

túto skupinu ľudí s určitými potrebami. 

najmä zmien dokončených stavie

 Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov, správne použitie osvetlenia a farieb a 

vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre 

orientáciu zrakovo postihnutého človeka veľmi dôležité.  

predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tvorbe 

prostredia je dôležité zohľadňovať potreby a požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným 

postihnutím, ale aj individuálne potreby

 Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  

stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť 

odstrániť s prihliadnutím na finančné mo

vyjadrili, že doplnia chýbajúce označenia schodiskových stupňov a chýbajúce zábradlia. Vo 

všetkých inštitúciách je ale nutné doplniť alebo upraviť vodiace línie pre slabozraké osoby. Doplniť 

zvukové signalizačné zariadenia pri vstupoch do objektov, prípadne vybaviť inštitúcie verejnej 

správy informátorom, ktorý by vedel osoby s problémom orientácie vždy usmerniť. 

 Bezbariérovosť inštitúcií verejne správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 

prístupu  prostredia pre všetkých ľudí.
o bezbariérovej prístupnosti inštitúcií verejnej správy, ale tiež poskytne

návrhov a riešení na odstránenie zistených nedostatkov

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 so zmyslo

Orientačný systém pre slabozrakých nie je zabezpečený v žiadnej z inštitúcií. Chýbajú kontrastne a 

vhodne umiestnené informačné tabule. Písmo na informačných tabuliach je často veľmi malé a 

umiestnené na nevhodnom farebnom podklade. V inštitúciách chýbajú materiály pre slabozraké a 

nevidiace osoby. Prieskum tiež poukázal na takmer úplnú absenciu tlmočníka do posunkovej reči.

niektorých inštitúciách chýbajú zábradlia úplne alebo sú s nevyhovujúcimi bezpečnostnými 

hopiteľnými držadlami. Chýbajú tiež označenia prvého a posledného 

schodiskového stupňa a konca rampy. Pre lepšiu orientáciu zrakovo postihnutých osôb by tieto 

, pričom farba protišmykových prúžkov by mala 

ím. Odporúča sa prvý a posledný schod farebne, kontrastne odlíšiť protišmykovým náterom.

Z monitoringov vyplynulo, že v aj v inštitúciách, ktoré už boli rekonštruované 

požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiad

zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

dodržiavané pri slabozrakých a sluchovo postihnutých osobách.

na vyššiu technickú a finančnú náročnosť zmien, ale aj benevolentnosť stavebných úradov pri 

schvaľovaní takejto projektovej dokumentácie. Je dôležité aby sa pri projektovaní nezabúdalo aj na 

túto skupinu ľudí s určitými potrebami. Je dôležité zvýšiť pozornosť povoľovaniu nových stavieb a 

najmä zmien dokončených stavieb.  

Pritom použitie vhodných kontrastných materiálov, správne použitie osvetlenia a farieb a 

vhodné umiestnenie služieb tak, aby ich aj slabozraký mohli ľahko nájsť je veľmi nenáročné a pre 

orientáciu zrakovo postihnutého človeka veľmi dôležité.  Základný princíp pri tvorbe prostredia 

predstavuje podpora nezávislého spôsobu života ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tvorbe 

prostredia je dôležité zohľadňovať potreby a požiadavky jednotlivých skupín osôb so zdravotným 

postihnutím, ale aj individuálne potreby a nároky konkrétnych užívateľov. 

Niektoré inštitúcie už prejavili snahu o postupné odstraňovanie bariér a vo svojich  

stanoviskách uviedli, že sú si vedomí nedostatkov, ktoré sa budú snažiť 

odstrániť s prihliadnutím na finančné možnosti jednotlivých inštitúcií. Niektoré inštitúcie sa 

vyjadrili, že doplnia chýbajúce označenia schodiskových stupňov a chýbajúce zábradlia. Vo 

všetkých inštitúciách je ale nutné doplniť alebo upraviť vodiace línie pre slabozraké osoby. Doplniť 

alizačné zariadenia pri vstupoch do objektov, prípadne vybaviť inštitúcie verejnej 

správy informátorom, ktorý by vedel osoby s problémom orientácie vždy usmerniť. 

Bezbariérovosť inštitúcií verejne správy je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie 

u  prostredia pre všetkých ľudí. Veríme, že táto správa poskytne

inštitúcií verejnej správy, ale tiež poskytne informácie potrebné pre hľadanie 

na odstránenie zistených nedostatkov. Veríme, že zvýši prístupnosť 
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osobám so zmyslovým postihnutím

bezbariérového navrhovania na Slovensku 

z medzinárodných dohovorov. Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie 

prínos pre zmonitorované inštitúcie.  V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či s

vybrané inštitúcie zapájajú a snaž

 

zmyslovým postihnutím poskytovaných verejnou správou a zlepší uplatňovanie

navrhovania na Slovensku 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

vybrané inštitúcie zapájajú a snažia odstrániť zistené nedostatky.  

a zlepší uplatňovanie 

všetkých inštitúciách verejnej správy SR, ako vyplýva 

Monitoring bol vnímaný veľmi pozitívne a my dúfame, že prinesie 

prínos pre zmonitorované inštitúcie.  V rámci udržateľnosti projektu budeme monitorovať či sa 
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