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Ú vo d
Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť publikáciu Život na kolesách s prekážkami. Je
rozdelená na tri časti. Spoločným menovateľom všetkých sú bariéry a to, ako sa s nimi
vysporiadavame – Slovenská republika, obyvatelia v Lučenci a Roman Vrábel, autor
publikácie.
Zastrešujúcim dokumentom, ktorý nám dáva právnu legitimitu hovoriť o prístupnosti
je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Článok 9 o prístupnosti
konkrétne hovorí o potrebných opatreniach a dodržiavaní minimálnych noriem a pravidiel,
aby osoby so zdravotným postihnutím mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa
podieľať na všetkých aspektoch života
V prvej časti autor ponúka prehľad o tom, ako prebieha proces komunikácie medzi
Slovenskou republikou a Výborom OSN, pri prvom vyhodnocovaní napĺňania Dohovoru
na Slovensku. Snahou Výboru OSN je dosiahnuť efektívne napĺňanie Dohovoru
vo všetkých krajinách, ktoré Dohovor ratifikovali.
Ako sa darí napĺňať Dohovor, konkrétne prístupnosť verejných budov, v realite života
jedného mesta, priblíži autor v druhej časti. Pevne veríme, že jeho monitoring a praktické
postrehy inšpirujú aj iných.
Vďaka vyrozprávaniu osobného príbehu máte možnosť vidieť, aký význam má napĺňanie
Dohovoru pre život konkrétneho človeka so zdravotným postihnutím.
Romanovi Vráblovi chceme poďakovať za úprimnosť a odvahu podeliť sa o svoj život
na kolesách so všetkými prostredníctvom tejto knihy aj osobne na stretnutí s Výborom
v Ženeve v apríli 2016. Ďakujeme mu za nasadenie zabojovať za správne veci a ochotu
robiť veci pre iných.

Mária Machajdíková a Martina Petijová
nadácia SOCIA
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D o h ovo r OS N o p rávach ľudí
s o zdr avotný m postihnutím
13. decembra v roku 2006 bol v New Yorku prijatý Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím.
Ako sa uvádza na webstránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 1„Cieľom tohto
dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ľudských
práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať
úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.
Tento medzinárodný dokument vychádza z presvedčenia zúčastnených štátov, že
komplexný a ucelený medzinárodný dohovor významne prispeje ku kompenzovaniu
výrazného sociálneho znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k presadeniu
ich účasti v občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych sférach
na princípe rovnakých príležitostí, a to ako v rozvojových, tak aj vo vyspelých krajinách.“
V septembri 2007 podpísal SR Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
(ďalej „Dohovor“) a Opčný protokol k Dohovoru prezident. V roku 2010 Vláda SR súhlasila
s návrhom na ratifikáciu, čo neskôr potvrdila aj Národná rada SR.
28. apríla 2010 prezident SR podpísal ratifikačné listiny. Dohovor začal pre Slovenskú
republiku platiť od 25. júna 2010.

E u r ópa b ez b a riér
Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok
vybudovať Európu bez bariér2 stanovila ciele a opatrenia:
„Základným cieľom tejto stratégie je umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím plne
využiť všetky ich práva a naplno ťažiť z ich zapojenia do spoločnosti a európskej
ekonomiky, najmä prostredníctvom jednotného trhu. Na to, aby to bolo možné
dosiahnuť a aby sa dalo zabezpečiť účinné vykonávanie dohovoru OSN, je potrebná
konzistentnosť. V tejto stratégii sa identifikujú opatrenia na úrovni EÚ, ktoré majú doplniť
tie vnútroštátne, a predkladajú mechanizmy potrebné na vykonávanie dohovoru OSN
na úrovni EÚ, vrátane jeho vykonávania inštitúciami EÚ. Zároveň je v nej načrtnutá
1 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-pravaosob-so-zdravotnym-postihnutim/
2 Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:SK:PDF
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podpora potrebná na financovanie .... Táto stratégia je zameraná na odstraňovanie bariér.
Európska komisia identifikovala osem hlavných oblastí, v ktorých je potrebné prijať
opatrenia: bezbariérovosť, zapojenie, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná
príprava, sociálna ochrana, zdravie a externá činnosť. V každej oblasti sú identifikované
kľúčové opatrenia, pričom v rámčeku je zdôraznený globálny cieľ na úrovni EÚ. Uvedené
oblasti boli zvolené na základe ich schopnosti prispieť k základným cieľom stratégie
a dohovoru OSN, ich nadväznosti na politické dokumenty inštitúcií EÚ a Rady Európy,
ako aj na základe výsledkov Akčného plánu EÚ pre ľudí so zdravotným postihnutím
na roky 2003 – 2010 a konzultácií s členskými štátmi, zainteresovanými stranami
a so širokou verejnosťou.“
Stratégia v rámci oblasti Bezbariérovosť považuje za potrebné prijať opatrenia, ktoré
zabezpečia rovnako ako iným ľuďom prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave,
informáciám a komunikačným technológiám a systémom (IKT), ale aj k iným prostriedkom
a službám. Uvádza, že vo všetkých týchto oblastiach existujú výrazné bariéry.
„Bezbariérovosť je predpokladom k zapojeniu sa do spoločnosti a ekonomiky, ale
na dosiahnutie tohto cieľa musí EÚ ešte veľa urobiť. Európska komisia navrhuje využiť
právne predpisy a iné nástroje, ako napr. normalizáciu, na optimalizáciu bezbariérovosti
stavieb, dopravy a IKT v súlade s kľúčovými stratégiami ako „Digitálna agenda“ a „Únia
inovácií“. ... Bude podporovať začlenenie bezbariérovosti a „dizajnu pre všetkých“
do učebných osnov a odbornej prípravy pre všetky dotknuté profesie.“

Európska

komisia v stratégii uvádza, že zváži po konzultáciách s členskými krajinami a ďalšími
zainteresovanými stranami, predloženie „Európskeho aktu bezbariérovosti“, ktorý
by mohol špecifikovať normy týkajúce sa konkrétnych odvetví pre fungovanie trhu
s bezbariérovými produktami a službami.
Najbližšia správa k Európskej stratégii, (predkladaná ďalej OSN) o pokroku dosiahnutom
v rámci tejto stratégie, je plánovaná v roku 2016.

Výc hodisková s p r áva S R k D o h ovo r u
Východisková správa SR k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím3 z mája
2012 sa k článku 9 o prístupnosti vyjadruje, že pre zabezpečenie bezbariérového riešenia
prostredia a prístupnosti stavieb sú v stavebnom zákone technické požiadavky na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a tie sú prevzaté
z Nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie.

3 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/files/vychodiskova-sprava-sr-k-dohovoru-pravach-osob-so-zdravotnympostihnutim.pdf
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V doprave je to systém sociálnych zliav cestovného v osobnej železničnej doprave,
pri rekonštrukciách prijímacích budov a nástupíšť sa riešia vizuálne a hlasové informačné
systémy pre cestujúcu verejnosť, obnovuje sa vozový park prepravcu za nízko podlažné,
pre celé Slovensko sa zabezpečuje celkom 40 zdvíhacích plošín, pri rekonštrukciách
alebo v rámci projektov novostavieb prijímacích budov sú účastníkmi stavebných konaní
osoby so zdravotným postihnutím (poznámka: nie je uvedené, aké sú odborné požiadavky
na osobu so zdravotným postihnutím, ktorá je účastníkom stavebných konaní).
Postup pre prepravu osôb so zdravotným postihnutím upravuje interný predpis
Železníc SR. Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie na pozemných komunikáciách poskytujú vzorové grafické listy s popisom
a odôvodnením použitia konkrétnych riešení.
V prípade vodnej dopravy platia Nariadenia EP a Rady EÚ o právach cestujúcich
v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a medzinárodné európske normy.
V oblasti elektronických komunikácií bol platný dokument „Národná politika pre
elektronické komunikácie na roky 2009-2013“, ktorý riešil napr. prechod z analógového
na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR.
V rámci elektronických komunikácií sa rieši aj bezbariérový prístup k vybraným verejným
telefónnym automatom, ale Slovenská pošta rieši tiež bezplatné podávanie zásielok
označených ako „Slepecká zásielka“ (ide o presne špecifikovanú zásielku, odosielateľa/
prijímateľa). Slovenská pošta taktiež zabezpečuje na základe dohody všetky peňažné
služby pre osoby so zdravotným postihnutím – napr. výplata dôchodkov prostredníctvom
doručovateľa.
Východisková správa SR hovorí aj o poskytovateľoch sociálnej služby, resp. o prístupnosti
sociálnej služby (splnenie technických požiadaviek...). Prístupnosť musí poskytovateľ
sociálnej služby splniť pri zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bol termín predĺžený do 31.12.2015
(tak uvádza dokument z roku 2012) – tento termín bol určený tým poskytovateľom, ktorí
poskytovali sociálnu službu už koncom roka 2008 (pred účinnosťou zákona o sociálnych
službách). Termín je opäť posunutý na neskôr. Ministerstvo práce poskytuje dotácie
na debarierizáciu poskytovateľom sociálnej služby.
Oblasť prístupnosti pre webové prostredie rieši výnos Ministerstva financií SR, ktorý
hovorí o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Toto sa však vzťahuje len
na verejnú správu a nie napr. na vysoké školy, čo obmedzuje prístupnosť vysokoškolského
štúdia študentom so zdravotným postihnutím.
Aj rezort školstva podporuje prístupnosť a plné začlenenie detí a žiakov so zdravotným
postihnutím. Rieši to predovšetkým prostredníctvom rozvojových projektov a dotácií.
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Aj pri športových zariadeniach platí podmienka, že každé nové športové zariadenie musí
mať upravený bezbariérový vstup, aby bolo prístupné aj osobám s telesným postihnutím
a pri obnove športových zariadení sa dbá na záujem osôb s telesným postihnutím.
Zdravotnícke zariadenia sú povinné mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich
priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie. Na jednotlivých oddeleniach musí byť najmenej jeden sprchovací box
prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pre vozík s imobilným
pacientom a najmenej jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Ministerstvo životného prostredia riešilo bezbariérový prístup napr. do Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Informačné centrum Zoologickej záhrady
v Bojniciach. Terénne stanice, jaskyne a náučné chodníky sa však často nachádzajú
v ťažko dostupnom teréne a ich sprístupnenie nie je možné.
Regionálny operačný program v rokoch 2007-2013 podporoval aktivity zamerané na
debarierizáciu – zvyčajne na odstraňovanie fyzických prekážok pre ľudí s telesným
postihnutím (úpravy budov škôl, zariadení sociálnych služieb, pamäťových a fondových
inštitúcií a revitalizácie centier obcí).

Ná rodný p r ogram r oz voja život n ýc h
podm i enok os ôb s o zdr avot n ý m
p ostih nu t í m
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014 – 20204 hovorí o prístupnosti prostredia, dopravy, informácií, služieb a tovarov.
Cieľom má byť zlepšenie nezávislého spôsobu života a zvýšenie miery participácie osôb
so zdravotným postihnutím vo všetkých aspektoch života.
Zvlášť radi by sme upozornili, že tento program hovorí: „Prístupnosť predstavuje
zabezpečenie možnosti osobám so zdravotným postihnutím využívať všetky aspekty
života samostatne, s pomocou primeraných úprav alebo pomôcok, a ak to nie je možné,
aj s pomocou asistencie. ... Pre tvorbu opatrení na zabezpečenie prístupnosti sú zvlášť
dôležité definície diskriminácie na základe zdravotného postihnutia, primeraných úprav
a univerzálneho dizajnu. ... Dohovor zaväzuje prijať opatrenia na vypracovanie, vyhlásenie
a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel na zabezpečenie prístupnosti

4 Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/7770.pdf
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zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti a na zabezpečenie toho,
aby subjekty, ktoré poskytujú zariadenia a služby dostupné alebo poskytované verejnosti,
zohľadňovali všetky aspekty prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
Opatrenia vzťahujúce sa k tomuto článku sú zamerané predovšetkým na prístupnosť
stavieb, dopravy a prístup k informáciám. Medzi mimoriadne dôležité základné ľudské
práva - z hľadiska potrieb osôb so zdravotným postihnutím - je nevyhnutné zaradiť
aj právo na slobodný pohyb, pretože bez realizácie tohto práva nie je v modernej
spoločnosti prakticky možné dosiahnuť plné začlenenie.“
Opatrenia sú zamerané na dôsledné rešpektovanie a správnu aplikáciu pravidiel
a podmienok stanovených pre tvorbu bezbariérového prostredia a ich kontrolu zo strany
orgánov štátnej správy, zaistenie prístupu k informáciám a možnosť využívať moderné
informačné technológie (veľmi dôležité pre osoby so zmyslovým postihnutím).
Strategický cieľ v oblasti Prístupnosť dokument popisuje: „Prijať opatrenia, ktoré umožnia
osobám so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a podieľať sa
na všetkých aspektoch života. Zároveň zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím
na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám
a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj
k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak
v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach.“
Uvádzame iba vybrané ciele (kvôli zameraniu na fyzické bariéry, resp. na potreby
ľudí s telesným znevýhodnením). Celé znenia nájdete vyhľadaním zdrojov v použitej
literatúre:. Plnenie opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 bolo vyhodnocované zatiaľ
v septembri 20145 a v marci 20156.

4.3.4. Zabezpečiť bezbariérovosť budov štátnej
správy, samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií.
Spôsob plnenia: 1. Zabezpečiť v budovách všetkých inštitúcií verejnej správy
(štátnej správy a samosprávy) identifikáciu bariér, ktoré sú v rozpore s bezbariérovosťou
a s platnými právnymi predpismi, ako aj vypracovanie časového plánu na 5 – ročné
obdobie s určením priorít na postupné odstraňovanie identifikovaných bariér.

5 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/
plnenie-opatreni-z-narodneho-programu-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-20142020-k-29.9-2014.pdf
6 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/odpocetplnenia-casovo-aktualnych-opatreni-narodneho-programu-k-marcu-2015.pdf
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Spôsob plnenia: 2. Zabezpečiť možnosti finančného krytia odstraňovaných
identifikovaných bariér v súlade s vypracovanými časovými plánmi. Po uplynutí
5-ročnej lehoty na realizáciu plánu zabezpečiť pravidelné monitorovanie dodržiavania
bezbariérovosti vnútorným auditom inštitúcie, príp. iným povereným orgánom.
V cieľoch nie je presne uvedené, čo je potrebné debarierizovať (vstup, interiér, toalety,
výťah, ...). Jednotlivé ministerstvá dávajú odpočty (zatiaľ v septembri 2014 a marci 2015).
Niektorí hovoria o debarierizovaní prístupu do budov, iné sa vyjadrujú aj k vnútornému
prostrediu a niektoré aj k prístupnosti bezbariérových toaliet.
Riešila sa debarierizácia krajských a okresných súdov. V rámci súdov spomínajú
v niektorých krajoch bezbariérový prístup (ktorý riešia rampou alebo plošinou), inde
spomínajú aj interiér a toalety. Osobnú skúsenosť Romana s prístupnosťou okresného
súdu v Lučenci v máji 2015 si môžete prečítať na strane 38. Spomínaná je aj debarierizácia
škôl a iné.

4.3.5. Zabezpečiť prístupnosť nových stavieb
a územia určených na používanie verejnosťou.
Spôsob plnenia: V stavebnom zákone zakotviť podmienky na aplikovanie princípov
tvorby bezbariérového prostredia metódou univerzálneho navrhovania, tak, ako sa
uvádza v európskych dokumentoch.

Časový harmonogram/termín (s)plnenia: 2015
MDVRR SR pripravilo nový stavebný zákon, ktorého základným cieľom je vytvoriť
aj záväzné pravidlá pre urbanistické riešenie prostredia a architektonicko-stavebné
riešenie stavieb, ktorými sa vytvoria podmienky na možnosť samostatného pohybu
a orientácie osôb so zdravotným postihnutím v prostredí, vrátane prístupnosti a užívania stavieb. Limitujúcimi kritériami technického riešenia sú požiadavky na sprístupnenie a užívanie stavieb pre osoby na invalidnom vozíku alebo pre osoby s ťažkým
zmyslovým postihnutím. Navrhnuté riešenie však nesmie obmedziť pohyb v prostredí a užívanie stavieb ostatným skupinám populácie, preto navrhovanie stavieb bez
bariér by malo byť navrhovaním univerzálnym. Súčasťou nového stavebného zákona
budú nové vyhlášky. Pri ich príprave sa vychádza z odborných podkladov, ktoré spracovala STU – Fakulta architektúry, katedra architektonickej tvorby budov pre kultúru,
zdravotníctvo, šport a voľný čas a Slovenská komora stavebných inžinierov, pričom sa
zohľadnia podklady a pripomienky predložené v rámci pracovnej skupiny nominovanými zástupcami jednotlivých zväzov zdravotne postihnutých občanov:
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Vyhláška o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné
využitie územia a o požiadavkách na bezbariérové využitie územia.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o osobitných technických požiadavkách na užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Vyhlášky sú čiastočne rozpracované a bezprostredne budú nadväzovať
na nový stavebný zákon. Návrhy vyhlášok MDVRR SR sú koncipované
vo všeobecnosti a vzťahujú na všetky nové stavby a zmeny stavieb.

MDVRR SR - pripravilo nový stavebný zákon, ktorý prešiel medzirezortným
pripomienkovým konaním a v termíne do 30. apríla 2015 bol predložený na
rokovanie vlády SR. V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli
uplatnené aj pripomienky a návrhy týkajúce sa zabezpečenia bezbariérového
užívania stavieb, resp. ktoré v zmysle čl. 9 ods.1 Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím, zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím prístup
k fyzickému prostrediu. Navrhované opatrenia smerujú do dvoch častí návrhu
zákona 1. zabezpečenie bezbariérového využitia územia v územnom plánovaní
2. zabezpečenie stavebnotechnického riešenia stavieb tak, aby boli bezbariérové.
Uvedené opatrenia budú podrobnejšie upravené vo vykonávacích predpisoch
k stavebnému zákonu, a to najmä : 1. Vyhláška o všeobecných požiadavkách
na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a o požiadavkách
na bezbariérové využitie územia. V tejto vyhláške budú stanovené všeobecné
územno-technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové využívanie územia
a pozemku vo vzťahu na obstarávanie územných plánov obcí a územných plánov
zón. Tieto požiadavky sa vzťahujú na: - plochy dopravnej infraštruktúry - plochy
verejných priestorov - obytné územia - územia občianskej vybavenosti - územia
rekreácie - výrobné územia a zmiešané výrobné územia, na ktorých je zriadená
chránená dielňa, alebo chránené pracovisko. Tieto požiadavky budú stanovené
tak, aby bolo zabezpečené využívanie územia aj osobami s pohybovým, zrakovým,
sluchovým a mentálnym postihnutím, osobami pokročilého veku, tehotnými
ženami, osobami sprevádzajúcimi dieťa v kočíku alebo dieťa do troch rokov.
2. Vyhláška, ktorá ustanoví podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o osobitných technických požiadavkách na bezbariérové užívanie
stavieb (bezbariérový prístup) z hľadiska ich stavebnotechnického usporiadania
a vybavenia. Návrhy vyhlášok MDVRR SR budú koncipované všeobecne a budú
sa vzťahovať na všetky nové stavby a zmeny stavieb. Vyhlášky MDVRR SR neriešia
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špecifickú problematiku bezbariérovosti pre riadne skolaudované existujúce
stavby, ktoré sú zvyčajne v gescii iných rezortov (napr. ubytovacie a stravovacie
zariadenia sú v gescii Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva,
divadlá, galérie, múzeá v gescii Ministerstva kultúry, budovy verejnej správy v gescii
Ministerstva vnútra). Návrhy vyhlášok sú v súčasnosti čiastočne rozpracované a ich
dopracovanie bude bezprostredne nadväzovať na nový stavebný zákon po jeho
schválení.

4.3.6. Systematicky zvyšovať prístupnosť dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry.
Spôsob plnenia: Zvýšiť počet bezbariérových vozidiel verejnej osobnej dopravy.
Všetky nové vozidlá vybavovať informačnými systémami pre osoby so zrakovým
postihnutím (hlasové oznamovanie zastávok) a informačnými systémami pre osoby
so sluchovým postihnutím (vizuálne zobrazovače). Systematicky zvyšovať prístupnosť
autobusových a železničných staníc a letísk.

MDVRR SR - modernizácia železničnej infraštruktúry je takmer výhradne financovaná z fondov EÚ, a teda v rámci každého projektu sú pri výbere a schvaľovaní hodnotené a následne monitorované horizontálne priority Rovnosť príležitostí.
V praxi to znamená, že v rámci pravidelných monitorovacích správ je vyhodnocovaný pokrok v realizácii sledovaných indikátorov (počet bezbariérových prístupov
do budov a na nástupištia, počet výťahov pre imobilných, hlasových a vizuálnych
informačných systémov, vybavenie prístupových trás a perónov vodiacimi prvkami
pre nevidomých, počet upravených bezbariérových WC prístupných pre vozíčkarov, počet zdvíhacích plošín, popis ovládacích prvkov označených Braillovým písmom a pod.). Horizontálna priorita „Rovnosť príležitostí“ sa sleduje za projekty
financované z Prioritnej osi č. 1 (Železničná infraštruktúra), PO č. 4 (Infraštruktúra
a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov ) a PO č. 6 (Železničná verejná osobná doprava). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., má k dnešnému
dňu k dispozícii 26 osobných vozňov vybavených zdvíhacou plošinou pre telesne
postihnutých cestujúcich. Všetky novo dodávané jednotky (elektrické , motorové)
sú už od výroby uspôsobené pre cestujúcich so zníženou schopnosťou pohybu
a vybavené nástupnou rampou. V rámci sledovania horizontálnych priorít Operačného programu Doprava (ďalej len „OPD“) pre prioritu Rovnosť príležitostí narástol
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v roku 2014 oproti roku 2013 počet realizovaných prvkov zabezpečujúcich bezpečný
alebo bezbariérový prístup o 982 (napr. počet nových bezbariérových mimoúrovňových prístupov na nástupištia, do verejných častí prevádzkových budov, na parkoviská, na zastávky verejnej osobnej dopravy, WC, nízko podlažných dráhových
vozidiel, počet zdvíhacích alebo sklopných plošín pre imobilných cestujúcich, označenie ovládacích prvkov pre slabozrakých a nevidomých, počet vizuálnych a hlasových informačných cestujúcich pre osoby s obmedzenou orientáciou a pod.) Bolo
nakúpených 32 moderných nízko podlažných jednotiek pre regionálnu a medziregionálnu dopravu vybavených zariadením pre orientáciu a prepravu ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalších 29 jednotiek je v procese obstarávania a ich dodanie
bolo predpokladané v priebehu roku 2015. V rámci OPD je tiež realizovaný „Projekt
zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy“. Projekt predstavuje dodanie 45 plošín pre nástup/výstup imobilných
cestujúcich z/do vlakov a zabezpečenie bezbariérového prístupu a hygieny imobilných cestujúcich v rámci areálu železničných staníc stavebnými úpravami, ako napr.
budovanie rámp, rozšírenie dverí pre prístup imobilných osôb a pod. Plošiny budú
prevádzkované v nasledujúcich železničných staniciach: Bratislavský kraj - Bratislava hl. st., Bratislava Nové Mesto, Bratislava Petržalka, Devínska Nová Ves, Banskobystrický kraj - Banská Bystrica, Lučenec, Sliač kúpele, Zvolen Košický kraj - Spišská
Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice, Michalovce, Čierna nad Tisou, Nitriansky kraj
- Podhájska, Nitra, Nové Zámky, Šurany, Štúrovo, Prešovský kraj - Poprad Tatry, Prešov, Štrba, Humenné, Trenčiansky kraj - Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Trenčín,
Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Považská Bystrica, Púchov, Trnavský kraj Leopoldov, Piešťany, Kúty, Trnava, Žilinský kraj - Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Vrútky, Kraľovany. K novembru 2014 bolo odovzdaných do užívania
25 plošín a bola vyhotovená projektová dokumentácia pre realizáciu stavebných
úprav železničných staníc. Na trati č. 131 z Bratislavy do Komárna začala v roku 2012
vykonávať dopravu spoločnosť RegioJet,a.s. Na základe požiadavky štátu, doprava
je zabezpečovaná modernými jednotkami Bombardier Talent a Bombardier Desiro.
Uvedené jednotky okrem iného sú nízko podlažné a spĺňajú nároky pre prepravu
ľudí so zdravotným postihnutím. MDVRR SR v rámci podpory podávať informácie
o možnostiach a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb dalo za povinnosť
pre ŽSR doplniť do vývesných cestovných poriadkov informáciu o získaní možnosti
a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb, a to tým, že vývesné cestovné
poriadky budú obsahovať aj kontakt na dopravcu v slovenskom a anglickom jazyku.
Uvedená povinnosť vyplýva zo Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry
na roky 2014 – 2016 (Príloha č. 3 - Štandardy železničných staníc). Kontrolami zameranými na plnenia štandardov železničných staníc bolo v roku 2014 zistené, že
táto podmienka je splnená vo všetkých z vybraných 57 staníc, minimálne v sloven-
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skom jazyku. MDVRR SR zabezpečuje bezbariérovosť v programovom období 2014
- 2020 aj prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej
len „OPII“) uplatňovaním horizontálneho princípu Rovnosť príležitostí a predchádzanie diskriminácii. Pri implementácii projektov OPII bude zabezpečené, aby stratégia rozvoja dopravnej infraštruktúry a podpora trvalo udržateľnej mobility boli
v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí. Významná
pozornosť bude venovaná projektovým aktivitám zameraným na obyvateľov s obmedzenou mobilitou a schopnosťou orientácie. Ciele Národného programu rozvoja
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 budú
napĺňané aj prostredníctvom výstupov nasledujúcich projektov financovaných
v rámci OPD (programové obdobie 2007 - 2013 alebo prostredníctvom opcie
v novom programovom období 2014 - 2020): 1. Projekt zabezpečenia prístupu osôb
s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy, 2. Obnova vozového parku električiek v Bratislave, 3. Obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave, 4. Obnova vozového parku električiek Košice, 5. Modernizácia električkových
tratí v meste Košice, 6. Integrovaná koľajová doprava, Košice, nám. Maratónu mieru
- Staničné námestie. Prínosy uvedených projektov sú pravidelne monitorované, čím
sú vytvorené podmienky na ich hodnotenie z pohľadu plnenia cieľov Národného
programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 - 2020.

4.3.9. P odporiť rovnaké príležitosti participácie
pre osoby so zdravotným postihnutím pri realizovaní bohoslužieb a náboženských aktivít.
Spôsob plnenia: Zabezpečiť prístup k plnej realizácii práva na slobodu vierovyznania vo formátoch dostupných osobám so zdravotným postihnutím.

MK SR - cirkvi a náboženské spoločnosti zameriavajú svoju sociálnu a charitatívnu činnosť aj na oblasť ľudí so zdravotným postihnutím. Realizujú náboženské aktivity v rôznych typoch zdravotných a sociálnych zariadení (pre všetky typy zdravotného postihnutia – pre nepočujúcich, nevidiacich, ľudí s psychickými ochoreniami
atď.), realizujú napr. bohoslužby pre nepočujúcich v posunkovom jazyku v Banskej
Bystrici, Kremnici. Cirkvi a náboženské spoločnosti posilňujú dostupnosť náboženských aktivít aj pre starších ľudí so zdravotným postihnutím... Na svoje aktivity
majú cirkvi zriadené špecifické inštitúcie - charitné domy a diakonické strediská.
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Prostredníctvom pastoračnej činnosti duchovných sú tak podporované projekty,
ktoré priamo súvisia s ochranou kultúrnych práv OZP. Významnú úlohu pri dostupnosti náboženských aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím plní tiež Slovenská katolícka charita, Diakonia Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, Ústredie
Diakonie Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania. Predmetným inštitúciám sú
poskytované zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na charitatívnu činnosť starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím.

A lt er nat í v na s pr áva
Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej
republike, Alternatívna správa organizácií osôb so zdravotným postihnutím a ďalších
mimovládnych organizácií, Júl 2015 7 komentuje článok 9 – prístupnosť presne takto:

Článok 9 Dohovoru – Pr ístupnosť

a

Prístupnosť stavieb a územia

1. 
Zásady bezbariérového užívania stavieb a územia sú legislatívne upravené najmä
v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Problematika prístupnosti v tejto časti správy je rozdelená z hľadiska aktuálnej právnej
úpravy (ods. 3 – 6) a navrhovanej právnej úpravy (ods. 7).
2. Prvý problém sa týka toho, že existujúcou vyhláškou vymedzené požiadavky
na bezbariérovosť sa vzťahujú prevažne len na „stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie“. Problém v praxi nastáva pri výklade dotknutých
ustanovení vyhlášky. Ak sa investor rozhodne, že jeho stavba na bývanie alebo
zamestnávanie nie je určená na užívanie aj osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, nemusí byť bezbariérová. Takéto obmedzenie je podľa nášho
názoru neakceptovateľné.

7 Zdroj: http://dohovor.nrozp.sk/images/stories/dohovor_a_sprava/Alternativna_sprava_o_implementacii_Dohovoru_
OSN_o_pravach_osob_so_zdravotnym_postihnutim.doc
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3. Ďalší problém súvisí s tým, že vo vyhláške nie je jasne sformulované, že bezbariérovosť sa vzťahuje na všetky prevádzkové časti budovy. Následne je často chybne interpretovaný napr. bezbariérový prístup do budovy ako bezbariérovosť celej budovy.
Zdôrazňuje sa, že stavba v častiach určených na užívanie verejnosťou sa musí riešiť
s parametrami umožňujúcimi prístup osobe na vozíku podľa prílohy vyhlášky. Príloha však obsahuje aj parametre prístupnosti týkajúce sa osôb s telesným, zrakovým
a sluchovým postihnutím, ktoré sú vzhľadom na uvedené ustanovenie často zanedbávané. Vyhláška dokonca neobsahuje ustanovenia týkajúce sa osôb s mentálnym
postihnutím a poruchami učenia.
4. Vyhláška taktiež ustanovuje potrebu označovať stavby medzinárodným symbolom
prístupnosti. Nie sú však stanovené jednoznačné pravidlá jeho používania a ani
oprávnené osoby na rozhodovanie o oprávnenosti jeho použitia. Následne je jeho
použitie často mätúce, lebo týmto symbolom sa označujú aj stavby, ktoré nespĺňajú
kritériá prístupnosti.
5. Ako veľmi problematickú vnímame skutočnosť, že vyhláška neobsahuje žiadne
sankcie za nedodržiavanie zásad prístupnosti a zároveň nejestvuje oficiálny kontrolný
mechanizmus ich dodržiavania. Pritom sa ukazuje, že stavebné úrady, ktoré majú
v procese povoľovania a kolaudácie stavieb rozhodujúcu úlohu, nie sú dostatočne
vybavené na presadzovanie bezbariérovosti z hľadiska odbornosti, kapacít
a kompetencií. Aj preto sa nedodržiavanie zásad prístupnosti často vyskytuje nielen
u rekonštruovaných, ale aj u nových stavieb, ako sú zdravotnícke zariadenia, školy,
budovy verejnej správy a podobne. Občania s obmedzenou schopnosťou pohybu,
najmä vozičkári sa napr. často osobne nedostanú do úradov, kde si majú vybaviť
dávky a sociálne služby. Budovy nie sú vybavené prístupnými toaletami a výťahmi, je
nedostatok prístupných parkovísk pri verejných inštitúciách atď.
6. V súčasnosti je v záverečnej fáze schvaľovania nový stavebný zákon. Návrh už
nehovorí o „stavbách užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie“, ale používa termín „bezbariérové užívanie stavieb a územia“, pretože
osobám so zdravotným postihnutím musia byť prístupné všetky stavby používané
verejnosťou.

Presnejšia

špecifikácia

stavieb

užívaných

verejnosťou,

stavieb

na bývanie a zamestnávanie a kritérií pre bezbariérové používanie stavieb a územia
má byť určená vo vyhláškach, ktoré budú vypracované po schválení zákona. Ako
problematickú však vnímame skutočnosť, že návrh zákona nie je založený na využití
zásady univerzálneho dizajnu a neobsahuje dostatočný kontrolný mechanizmus.
Ako určité posilnenie zodpovednosti projektantov a investorov zavádza síce ako
povinnú súčasť stavebnej dokumentácie čestné vyhlásenie o zhode s predpismi
o bezbariérovom používaní stavieb a územia, ale nerieši absenciu autorizovaných
odborníkov na posudzovanie bezbariérovosti.
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b

Prístupnosť v doprave

7. Prístupnosť v oblasti dopravy sa okrem národnej legislatívy reguluje najmä nariadeniami EU o právach cestujúcich v oblasti leteckej, železničnej, autobusovej a autokarovej dopravy a námornej a vnútroštátnej vodnej dopravy. Požiadavky na prístupnosť
dopravných stavieb sú stanovené vyššie uvedenou vyhláškou 532/2002 Z.z. Uplatňovanie tejto vyhlášky predstavuje problém aj v prípade dopravných stavieb, napr.
nedostatočný prístup na nástupištia a prístupnosť informačných systémov, príprava
obslužného personálu atď. Sprístupňovanie osobnej železničnej dopravy, autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy prebieha napriek viacerým úspechom
pomaly a nerovnomerne, najmä v dôsledku ešte stále nekomplexnej legislatívy.
8. 
Zavádzanie

vozidiel

zodpovedajúcich

požiadavkám

prístupnosti

pre

osoby

so zdravotným postihnutím (vrátane nízko podlažných vozidiel hromadnej dopravy,
vnútornej a vonkajšej hlasovej signalizácie pre osoby so zrakovým postihnutím,
vizuálnej signalizácie pre osoby so sluchovým postihnutím) zatiaľ závisí len
od finančných možností a vôle samosprávnych orgánov a dopravcov a podpory
z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Chýbajú legislatívne predpisy
zakazujúce uvádzať do prevádzky vozidlá nevyhovujúce požiadavkám prístupnosti.

c

Prístupnosť informácií

9. Sprístupňovanie internetu a informačných systémov všeobecne a špeciálne osobám
so zdravotným postihnutím reguluje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a na jeho základe výnos 55/2014 o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy vydaný Ministerstvom financií, ktorý
implementuje odporúčania WCGA 2.0. Nedostatkom je, že tento výnos je povinná
rešpektovať len verejná správa a ňou zriaďované inštitúcie. Nevzťahuje sa teda
na univerzity, súkromné a cirkevné školy, súkromné spoločnosti, súkromné inštitúcie
finančne podporované z verejných prostriedkov, ako aj spoločnosti a inštitúcie
dodávajúce služby a tovary verejným inštitúciám. Prakticky nie je regulovaná ani
prístupnosť internetových a mobilných aplikácií. Kritickým a neriešeným problémom
zostáva aj zabezpečenie prístupnosti elektronického bankovníctva, ktoré prakticky
výlučne zabezpečujú súkromné banky napriek tomu, že bezhotovostná realizácia
finančných operácií medzi občanom a verejnou správou sa vyžaduje v stále väčšej
miere. Problémom nie je len vecný dosah výnosu, ale aj jeho pomalá implementácia.
Okrem prístupnosti z hľadiska nevidiacich, slabozrakých, nepočujúcich a telesne
postihnutých osôb je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj prístupnosti z hľadiska
osôb s mentálnym postihnutím a poruchami učenia.

16

MO N IToRING BA RI ÉR oVOST I

10. 
Za významný pokrok považujeme skutočnosť, že plnenie uvedeného výnosu je
diskvalifikačným kritériom pre všetky projekty bez ohľadu na status realizátorov
a príjemcov v rámci prioritnej osi Informatizácia Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra na roky 2014 – 2020. na základe skúseností z programového obdobia
2007 – 2013 však máme napriek uvedenej kondicionalite ex-ante obavy, že výsledné
produkty projektov nebudú spĺňať kritériá prístupnosti v uspokojivej miere.

d

Prístupnosť vo verejnom obstarávaní

11. 
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní umožňuje zaradiť medzi kritériá
verejného obstarávania aj prístupnosť stavieb, informačných a komunikačných
systémov, služieb a tovarov. Uvedené kritériá však nie sú povinné a prakticky vôbec
sa nevyžadujú v praxi.

e

Individuálna pomoc v oblasti prístupnosti

12. Poskytovanie asistencie a ďalšej individuálnej pomoci s cieľom uľahčiť prístup
do budov, prístup k doprave, informáciám, službám a tovarom sú legislatívne upravené
zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje poskytovať príspevky na osobnú asistenciu,
nevyhnutné sprístupňujúce stavebné úpravy bytov a rodinných domov užívaných
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, na uľahčenie individuálnej dopravy
a na obstaranie pomôcok. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách okrem
iného umožňuje získať poskytovateľom sprievodcovskej a predčitateľskej služby
a tlmočenia do posunkovej reči, príspevok na vykonávanie týchto sociálnych služieb,
dotácie na tieto účely však nie sú nárokovateľné. Základným problémom je výška
príspevkov a jej obmedzenia v závislosti od výšky príjmu osoby so zdravotným
postihnutím. Výška príspevku na osobnú asistenciu nie je motivačná pre vykonávanie
tejto práce, čo značne sťažuje získanie asistentov, najmä v prípade potreby väčšieho
rozsahu. Závislosť od príjmu osoby so zdravotným postihnutím sa tiež negatívne
prejavuje aj v prípade vyššieho príjmu, ak tento príjem mnohonásobne prevyšuje
cena pomôcky. Už niekoľko rokov sa aj zo strany štátu hovorí o potrebe zásadne
novelizovať oba uvedené zákony, sú ustanovené príslušné pracovné skupiny, ale
novelizácie sú zatiaľ v nedohľadne.
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Navrhované odporúčania:
Prijať stratégiu systematického sprístupňovania stavieb, územia a dopravy
určených pre verejnosť.
Zaviesť inštitút autorizovaného znalca v oblasti bezbariérového používania
stavieb a územia. Definovať kategórie stavieb, pri ktorých bude vyjadrenie
autorizovaného znalca povinnou súčasťou stavebnej dokumentácie.
Zaviesť systém vzdelávacích programov v oblasti zabezpečenia bezbariérového
používania stavieb, územia a dopravy pre študentov, zamestnancov stavebných
úradov, projektantov, prevádzkovateľov zariadení pre verejnosť, personál
dopravcov a staníc.
Legislatívne stanoviť ako povinné vybavenie vozidiel hromadnej autobusovej
a vlakovej dopravy hlasové informačné systémy pre osoby so zrakovým
postihnutím a vizuálne informačné systémy pre osoby so sluchovým
postihnutím.
Legislatívne stanoviť zákaz zavádzať do prevádzky vozidlá hromadnej
dopravy nevyhovujúce požiadavkám prístupnosti pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientáciou.
Dôsledne uplatňovať a monitorovať uplatňovanie pravidiel prístupnosti v oblasti
eGovernmentu a ďalších elektronických služieb vo verejnom i súkromnom
sektore vrátane informačných kioskov, bankomatov, automatov na predaj
cestovných

lístkov,

elektronických

poradovníkov

vizuálne

vyzývajúcich

klientov podľa prideleného poradového čísla a pod.
Novelizovať zákon o verejnom obstarávaní tak, aby obstarávacie podmienky povinne obsahovali kritériá prístupnosti v oblasti výstavby, dopravy
a IKT.“

3 3 otázok p r e V lá d u S R
Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pripravil Zoznam otázok
týkajúcich sa východiskovej správy Slovenskej republiky (prijatý 7. – 11. septembra
2015).8 Zoznam 33 otázok pre slovenskú vládu bol zverejnený 28. septembra 2015.

8 Zdroj: http://dohovor.nrozp.sk/images/stories/dohovor_a_sprava/Zoznam_otazok_pre_vladu_Dohovor_sk.doc

18

MO N IToRING BA RI ÉR oVOST I

V nasledujúcej časti uvádzame Výborom položenú otázky v oblasti prístupnosti (ďalej
„OTÁZKA“). Nasleduje znenie odpovede SR (ďalej „Odpoveď Vlády SR“)9 a potom
reakcia NROZP v SR na odpovede Vlády SR10, ktorá v tejto reakcii neopakuje stanoviská
a odporúčania uvedené už v Alternatívnej správe (ďalej „Stanovisko MNO“).

Prístupnosť (čl. 9)
OTÁZKA: 8. Poskytnite informácie o spôsobe zaručenia plnenia požiadav iek na prístupnosť v novom
stavebnom zákone v praxi.
Odpoveď Vlády SR:
Prístupnosť stavieb by mala byť podľa návrhu nového stavebného zákona naplnená
týmito požiadavkami:
príprava návrhov vykonávacích vyhlášok, v ktorých bude riešená problematika osôb so ZP so zameraním na bezbariérové využitie územia a o osobitných
technických požiadavkách na bezbariérové užívanie nových stavieb a ich zmien,
územný plán zóny bude obsahovať urbanistickú koncepciu rozvoja zóny, regulatívy podrobnejšieho funkčného využitia pozemkov a priestorového usporiadania jednotlivých častí územia zóny najmä z hľadiska utvárania podmienok na
bezbariérové využívanie verejného priestoru,
zastavovací plán bude obsahovať vytvorenie systému bezbariérových trás

a bezbariérového sprístupnenia a využívania verejných priestorov,
ak ide o novú stavbu alebo o obnovu existujúcej stavby, stavebník bude povinný zabezpečiť bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavby v súlade
s princípmi univerzálneho navrhovania,
aby prístup do budovy nebol riešený iba po komunikácii pre motorové vozidlá,
ale aj po chodníku,
bude upravený rozsah stavieb, ktoré musia spĺňať požiadavky na bezbariérové
užívanie a bezbariérový prístup,
stavebný úrad bude mať právo zamietnuť návrh na vydanie stavebného


9 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/odpovedesr-otazky-vyboru-osn-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim-k-vychodiskovej-sprave-sr-k-dohovoru-osn-pravach-osobso-zdravotnym-postihnutim.pdf
10 Zdroj: http://dohovor.nrozp.sk/images/Reakcia%20na%20LOI_NROZP.%20jan_%202016_sknew.pdf
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povolenia, ak stavba nespĺňa požiadavky na bezbariérové užívanie, ak ide
o stavbu určenú na užívanie osobami so ZP alebo o stavbu určenú, aby ju navštevovala verejnosť,
správny orgán v rámci kolaudačnej obhliadky stavby bude zisťovať, či stavba
vyhovuje požiadavkám na bezbariérové užívanie, ak je určená na užívanie osobami so ZP alebo ak ide o budovu, ktorú bude navštevovať verejnosť,
štátny stavebný dohľad bude kontrolovať, či sa dodržiavajú pri uskutočňovaní stavby všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vrátane požiadaviek
na bezbariérové užívanie,
od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmenu bytovej stavby

budú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „osoby s ŤZP“) a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom,
od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia zmien bytových stavieb

v konkretizovaných prípadoch budú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.

Stanovisko MNO:
Návrh stavebného zákona pripravovaného od roku 2012, o ktorom píšeme v bode
7 alternatívnej správy, bol stiahnutý z rokovania parlamentu v septembri 2015. Na
najbližšie roky plánuje vláda len novelizovať súvisiace vyhlášky. Zásadnú požiadavku
záruky prístupnosti stavieb od zástupcov osôb so zdravotným postihnutím - zaviesť do
stavebnej legislatívy funkciu autorizovaného odborníka na posudzovanie prístupnosti
stavieb, štátny orgán (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
zamietol. V odpovedi vlády súvisiacej so zabezpečením bezbariérového užívania stavieb
a územia sa toto zabezpečenie vyžaduje len pre „stavbu určenú na užívanie osobami so ZP
alebo o stavbu určenú, aby ju navštevovala verejnosť“. Toto delenie stavieb považujeme
za neakceptovateľné. Stavby prednostne určené na užívanie osobami so zdravotným
postihnutím sú určené aj pre verejnosť, lebo osoby so zdravotným postihnutím sú
súčasťou verejnosti. Zároveň všetky stavby určené na navštevovanie verejnosťou musia
byť prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím.

OTÁZKA: 9. Poskytnite informácie o plánoch
na zvýšenie počtu registrovaných pos kytovateľov
služieb v oblasti tlmočenia do pos unkov ej reči
v zmluvnom štáte.
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Odpoveď Vlády SR:
V roku 2015 bola na MPSVR SR vytvorená medzirezortná pracovná skupina, ktorej hlavnou
úlohou je riešenie tlmočenia formou celoživotného vzdelávania ako aj vysokoškolského
vzdelávania. Členmi tejto pracovnej skupiny sú zástupcovia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Výboru pre osoby so zdravotným
postihnutím, ale i zástupca Univerzity Komenského v Bratislave, Štátneho pedagogického
ústavu a odborníci v oblasti používania posunkového jazyka. V tejto súvislosti sa
uskutočnili už dve pracovné stretnutia.
Na účely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu“) môže osobný
asistent vykonávať viacero foriem tlmočenia, ak na ich vykonávanie preukáže príslušnému
úradu odbornú spôsobilosť. Tlmočenie na účely tohto zákona je tlmočenie v posunkovej
reči, artikulačné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a taktilné tlmočenie pre
hluchoslepé osoby.
Podľa zákona o sociálnych službách sa poskytuje tlmočnícka služba fyzickej osobe
odkázanej na tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú nedoslýchavosť, ak je
hluchoslepá. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné
tlmočenie alebo taktilné tlmočenie. Podľa §84 ods. 10 tlmočnícku službu vykonáva
tlmočník posunkovej reči, artikulačný tlmočník, tlmočník pre hluchoslepé osoby.

OTÁZKA: 10. Informujte Výbor o prístupnosti
verejnej dopravy pre osoby so zdravotným
postihnutím vrátane vidieckych oblastí.
Odpoveď Vlády SR:
Otázka prístupu osôb so ZP (v SR je chápaná širšie – vo všeobecnosti ide o osoby s obmedzenou mobilitou a orientáciou, kde sú zľahčujúce opatrenia rozšírené aj na starých
ľudí, malé deti, matky s kočíkmi a pod.) je riešená vo všeobecne záväznej legislatíve dotýkajúcej sa regulácie dopravy, dopravnej infraštruktúry a financovania verejnej dopravy
(výkony vo verejnom záujme). Špecifickú oblasť tvoria novoprevzaté legislatívne opatrenia prijaté na úrovni EÚ (charta práv cestujúcich v leteckej doprave, železničnej doprave,
autobusovej, autokarovej a námornej doprave) a súvisiace technické predpisy EÚ, ktoré
podrobne riešia požiadavky z viacerých oblastí v jednom dokumente (napr. Technické špecifikácie pre interoperabilitu (Technical specifications for interoperability), osoby
s obmedzenou mobilitou (Persons with Reduced Mobility), ďalej len „TSI PRM“).
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Technické opatrenia na infraštruktúre:
Dlhoročnou prioritou pri modernizácii dopravnej infraštruktúry v SR je odstraňovanie bariér, znižovanie rizík ohrozujúcich cestujúcich, rozširovanie informačných kanálov a zlepšovanie prístupnosti doplnkových služieb súvisiacich s dopravou. V praxi to znamená, že
sa pri modernizácii a výstavbe novej infraštruktúry vykonávajú nasledujúce opatrenia:
bezbariérový mimoúrovňový prístup na nástupištia a do prevádzkových bu
dov železničných staníc (rampy, výťahy, schodišťové výťahy, rozširovanie a automatizácia prístupových dverí, úpravy prístupových komunikácií pre imobilných cestujúcich), zastávok verejnej dopravy, terminálov letísk a odbavovacích
priestorov pred nástupom do lietadla, do terminálov lodnej dopravy a odbavovacích priestorov pred nástupom na loď
značenie prístupových trás pre imobilných cestujúcich v prevádzkových budovách železničných staníc a na nástupištiach,
hlasové a obrazové informačné systémy opatrenia pre osoby so zrakovým handicapom (vodiace pruhy na prístupových komunikáciách a nástupištiach, značenie ovládacích prvkov Braillovým písmom, osvetlenie priestorov),
prístup imobilných cestujúcich do hygienických zariadení, prístup imobilných
cestujúcich do obchodných a servisných pracovísk, opatrenia pre osoby so zrakovým handicapom (vodiace pruhy na prístupových komunikáciách a nástupištiach, osvetlenie priestorov).

Stanovisko MNO:
Odpoveď vyvoláva dojem, že v celej SR je už vybudovaná infraštruktúra umožňujúca
plnú prístupnosť verejnej dopravy. Riešenie prístupnosti dopravnej infraštruktúry
a dopravných prostriedkov vo verejnej železničnej, autobusovej a mestskej doprave
je

pomalé

napriek

viacerým

pozitívnym

riešeniam

a

projektovým

zámerom

na programovacie obdobie európskych štrukturálnych a investičných fondov na
roky 2014 – 2020. Platí to predovšetkým pre vidiecke oblasti, kde je verejná doprava
pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä vozíčkarov, prakticky neprístupná.
Pretrvávajúcim problémom je nejednotnosť poskytovaných zliav v mestskej hromadnej
doprave v jednotlivých mestách.
Stále narastajúcim problémom je neprístupnosť automatov na nákup cestovných
lístkov pre osoby so zrakovým postihnutím a vozíčkarov, ktorých používanie sa stáva
nevyhnutnosťou. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť aj fakt, že Slovenská republika
sa v r. 2009 v procese ratifikácie Európskej sociálnej charty rozhodla neratifikovať jej
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článok 15, odsek 3 týkajúci sa podpory osôb so zdravotným postihnutím v ich „plnej
sociálnej integrácii a účasti na živote spoločnosti, najmä prostredníctvom opatrení
zahŕňajúcich technickú pomoc, zameranú na prekonanie komunikačných prekážok
a prekážok mobility a ktoré im umožnia prístup k doprave, bývaniu, kultúrnym činnostiam
a vo chvíľach vyplnenia voľného času“.
Zásadnejšie riešenie prístupnosti verejnej dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím
vrátane časového rámca a špecifikácie zdrojov nie je explicitne obsiahnuté ani
v strategických dokumentoch vlády SR, ako je napríklad Strategický plán rozvoja
dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020.
Druhá etapa procesu hodnotenia vyvrcholí začiatkom apríla 2016 v Ženeve konštruktívnym
dialógom medzi delegáciou SR a Výborom. Výbor následne vydá odporúčania vláde
SR pre efektívnejšiu implementáciu Dohovoru. Hodnotenie bude opakované po štyroch
rokoch.
V tejto publikácii sme sa zamerali na úzku časť Dohovoru, na článok 9, Prístupnosť.
V Dohovore je však zahrnutá celá šírka práv osôb so zdravotným postihnutím zameraná
na zdravie, prácu a zamestnávanie, účasť na verejnom živote, začlenenie do spoločnosti,
vzdelávanie, osobnú mobilitu, rovnosť pred zákonom a mnohé iné oblasti.
Identifikácii potrieb osôb so zdravotným postihnutím sa venovala aj Národná rada
občanov so zdravotným postihnutím v SR. V publikácii: Analýza potrieb a charakteristík
osôb so ZP z hľadiska Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 11, ktorá bola
vydaná v roku 2011 identifikujú potreby podľa jednotlivých znevýhodnení (napr. osoby
so zrakovým postihnutím, s reumatickými ochoreniami, s autizmom, s chronickými
chorobami, s duševnými chorobami, ...). Účelom tejto analýzy je upozorniť na práva
a opatrenia, ktoré by mali byť predmetom monitorovania implementácie dohovoru
z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.
Najbližšie vypočutie MNO aj vlády SR pre Výborom OSN pre ľudské práva bude 4.-5.
apríla 2016 v Ženeve.

11 Zdroj: http://www.nrozp.sk/files/Analyza_potrieb.pdf
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Kto som
Narodil som sa jedného zimného dňa v nemocnici vo Veľkom Krtíši. Dostal som meno Roman a rodičom sa hneď začali radosti aj starosti. Okolo krku som mal obtočenú pupočnú
šnúru. Dôsledkom toho som mal nedostatočne okysličený mozog a začali mi odumierať
bunky. Hneď po narodení ma umiestnili do inkubátora a previezli do Banskej Bystrice.
Diagnostikovali mi detskú mozgovú obrnu. Prognózy neboli najlepšie. Rodičom povedali, že ich prvorodené

dieťa nebude rozprávať,

zvládne

mixovanú

stravu, bude ležať a bude

tam aj mentálne postih-

nutie. Rodičia to nevzdali

a pripravovali sa na to, čo

príde. Nakúpili niekoľko

mixérov,

iba

iba

ale

nakoniec

zapadli

prachom.

Z prognóz toho dosť ne-

vyšlo. Našťastie. Inak by

som nepísal asi ani tieto

riadky.

Diagnostikovali mi teda

detskú mozgovú obrnu

a mám ťažšie postihnutú

pravú stranu tela (DMO

– spastická kvadruparé-

za s ťažším postihnutím

pravej strany tela). Sa-

mostatne používam me-

chanický vozík na menšie vzdialenosti a v interiéri. Na väčšie vzdialenosti potrebujem
k presunom na mechanickom vozíku asistenta. Nový život mi otvoril elektrický vozík, cestujem samostatne aj do pár kilometrov vzdialenej obce, kam chodím na týždenný pobyt.
Jeho používanie ale zároveň znižuje dostupnosť na využívanie verejnej dopravy (vlaky,
autobusy), prekonanie prekážok je náročnejšie až nemožné (pomoc asistenta zvyčajne
nezaváži). Vozík je veľmi ťažký, nedá sa s ním manipulovať ako s mechanickým vozíkom.
Momentálne som v zariadení s týždenným pobytom v obci neďaleko Lučenca.
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M o nito ri ng bariérovosti
A ko sa to c el é z ač a lo
Výzva ve re jn e j oc hrankyne práv
Na rok 2015 verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová so svojim tímom definovali priority a jednou z nich bolo preskúmanie bezbariérovosti prístupov do budov verejnej
správy, prioritne úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto výzva vyplývala zo zistení
v roku 2014, kedy ombudsmanka skúmala počas výjazdov po Slovensku, ako sú prístupné
a bezbariérové orgány verejnej správy a samosprávy verejnosti. Po zisteniach z miestnych úradov, súdov, úradov práce… konštatovala, že úrady nemajú prispôsobený vstup,
klientsku zónu a pracovisko zamestnancov pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Bezbariérovosť úradov práce riešili pre potreby osôb s telesným, zrakovým a sluchovým
postihnutím.
Ja som sa zameral na prístupnosť verejných budov v Lučenci pre mňa osobne. Podobné
potreby ako ja majú zvyčajne aj matky s kočiarmi, ale aj ľudia so zníženou mobilitou,
prevažne seniori. Niektoré špecifické požiadavky majú ľudia s rázštepom chrbtice, ale
na to upozorním pri jednotlivých priestoroch. Celá výzva sa niesla pod názvom NAHLÁS
BARIÉRY.

Zap ojil so m sa do výzvy
Do tejto výzvy sa mohol zapojiť ktokoľvek, kto si myslí, že je potrebné poukázať a dať
na vedomie, že medzi nami žijú aj ľudia, korí sú odkázaní na invalidný vozík a pomoc
iných. Ľudia odkázaní na využívanie invalidného vozíka sa potrebujú rovnako dostať
na rôzne úrady a vybaviť potrebné veci. Radi by riešili osobné či pracovné stretnutia,
návštevy obchodov, divadiel, kín, múzeí, hotelov či iných ubytovacích zariadení. Radi by
sa zúčastňovali na kultúrnom a spoločenskom živote, cestovali a poznávali krajinu ale aj
vykonávali prácu, založili si rodinu a starali sa o ňu. Je preto dôležité, aby predovšetkým
verejné budovy boli prístupné (vstup aj interiér). Osobitnou kapitolou sú sociálne
zariadenia/toalety pre imobilné osoby. Prial by som si normálne a dôstojné stretnutia
s úradníkmi, klientmi, poskytovateľmi služieb, obchodníkmi, ...
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O výzve NAHLÁS BARIÉRY som sa dozvedel zo sociálnych sietí. Na Facebooku pod
výzvou som našiel odkaz od našej pani riaditeľky, či by to pre mňa nebolo zaujímavé.
Zaskočilo ma to a pýtal som sa sám seba, či to myslí vážne. Najprv som si nevedel
predstaviť, čo mám vlastne robiť. Potom som o tom začal rozmýšľať, aj uvažovať ako
na to.
Som odkázaný na invalidný vozík a fungujem v zariadení sociálnych služieb s týždenným
pobytom vzdialenom pár km od mesta Lučenec. Trvalé bydlisko mám 30 kilometrov od
Lučenca. Z obce, kde sa zariadenie nachádza, sa do Lučenca viem dostať samostatne iba
na elektrickom vozíku. Na mechanickom vozíku sa bez asistenta do Lučenca nedostanem.
Mojim rodným mestom je Veľký Krtíš, tam chodím na úrady, keď potrebujem, preto úrady
v Lučenci veľmi nepoznám.

Z ač al i s m e m on ito rin g
Vedel som, že na monitoring budem potrebovať pomocníka. Najprv som uvažoval, že by
to mohol byť niekto z dobrovoľníkov. Úrady je vhodnejšie navštíviť dopoludnia. Aj keď
pracujú aj popoludní, pred záverečnou sa dá očakávať, že budú menej ochotní.
Spolupracujúci dobrovoľníci sú však stredoškoláci, preto sú dopoludnia v škole. Navyše
to bolo v období cca mesiac pred koncom školského roka. Pre stredoškolákov je to veľmi
nevhodné obdobie.
Potom som skúsil osloviť Marcela Jančoviča, ktorý veľmi dobre pozná Lučenec
a aj s fotografovaním má bohaté skúsenosti. Je to pre neho viac ako iba koníček. Marcel
bol ochotný prejsť so mnou budovy, a dohodli sme sa, ktoré budovy je dobré zapojiť
do prieskumu bezbariérovosti. Pripravili sme si body, čo si v navštívených budovách
potrebujeme všímať.
Vyhradili sme si na to jeden deň, aj keď sme to nakoniec uskutočnili počas dvoch dní
v máji 2015. Rozdelili sme to aj kvôli vzdialenosti úradov a aj kvôli tomu, že som musel
prihliadať na výdrž batérie môjho vozíka, teda, aby som sa na vozíku vedel dostať nie
iba do Lučenca a monitorovať v Lučenci, ale aj naspäť do zariadenia. Najhoršie by bolo,
ak by batéria došla počas cesty z Lučenca späť do obce, ktorú som absolvoval sám, bez
Marcela.
Z obce do Lučenca nemám veľmi inú možnosť ako použiť elektrický vozík. Nemám
možnosť využívať inú dopravu/prepravu. Do Lučenca idem po kraji cesty (spojnica
Lučenec - Zvolen), hádam každé druhé auto je kamión. Medzi Lučencom a obcou je
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chodník iba na cca 500 metrovom úseku. Nie je ale plne bezbariérový. Na jednom konci
má bezbariérový nájazd a na druhom konci klasický obrubník. Po prvom použití mi preto
neostalo iné, ako sa na vozíku vrátiť späť a vojsť naspäť na cestu. Viac som chodník
nepoužil. Uvítal by som, ak by bol pozdĺž celej cesty bezbariérový chodník z obce
do Lučenca, pre bezpečný presun chodcov, ale v teplejších dňoch by ho istotne využívali
aj ľudia/seniori na bicykloch.
Bez asistenta a auta nemám možnosť využiť žiadnu bezbariérovú dopravu do Lučenca.

Čo by potrebovalo nápravu z opatrení, ktoré
tam už vybudované sú?
Vyššie zmienený chodník stačí urobiť bezbariérový nájazd aj na druhom konci.
Elektrický vozík mi umožňuje nezávislosť a samostatný pohyb bez pomoci inej osoby.
Nezávislosť a samostatný pohyb končí, keď ma prekvapí jeden alebo viac schodov, úzke
dvere, strmá plošina, privysoký obrubník, vchod do budovy. Pri elektrickom vozíku často
nepomôže ani pomoc asistenta. Vozík je veľmi ťažký a k tomu treba ešte rátať hmotnosť
osoby na vozíku.
Ani Lučenec nie je dokonalým mestom a bolo čo monitorovať. Počas monitoringu sme
sa stretli so všeličím. Riešeniami „iba naoko“, ktoré nespĺňajú žiadne normy, v živote
ich pravdepodobne nikto nepoužil a ich použitie ohrozuje zdravie a život používateľa
aj asistenta. Je dôležité, aby tieto “na oko” a nebezpečné riešenia boli bezodkladne
odstránené. Pre bežného občana to na prvý pohľad vyzerá ako vyriešenie bezbariérovosti.
Keď by sa ale občan reálne pokúsil ho použiť , zistil by, že sa to nedá/nesmie. Často sú
takéto riešenia budované svojpomocne (koľajničky s nebezpečne širokým rozstupom,
príliš strmé a nestabilné, ...).
Snahou o riešenie, zvyčajne použiteľné, aj keď nespĺňa normy (napr. šírka rampy,
inštalovanie zábradlia, sklon rampy pod mierne väčším uhlom ako je norma – našťastie
ide o krátku rampu, a pod.). Niekedy ide aj o provizórne riešenia (provizórna rampa).
Oceňujem všímavosť a ochotu personálu, keď pre nevhodné vybavenie/zariadenie (napr.
samozatváracie dvere) veľmi ochotne, aktívne a nevtieravo pomôže imobilnej osobe
prekonať túto prekážku.
Ako imobilná osoba som pri tomto prieskume upriamil pozornosť predovšetkým
na bezbariérové prístupy, ich označenie, pohyb imobilných osôb v interiéri a možnosť
použitia sociálnych zariadení. V tomto duchu budem pokračovať pri popise skúseností
a pozorovaní v jednotlivých budovách. Pri monitoringu sme nepoužívali meter
na premeriavanie manipulačného priestoru, sklon plošín, meranie rozmerov toalety, šírky
dverí, veľkosti výťahovej kabíny atď. Riešili sme priamo prístupnosť imobilnej osoby
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(konkrétne počas prieskumu na elektrickom vozíku) do verejných budov a priestorov
určených pre styk s klientmi. Zaujímalo nás, či riešenia, ktoré normy nespĺňajú celkom,
sú bezpečne použiteľné pre imobilné osoby.
Mal som jednu dilemu, lebo neviem, nakoľko musí byť na úradoch/každom úrade
aj toaleta pre verejnosť. Neviem, či musí byť na mestskom, katastrálnom, okresnom
úrade. Rozhodol som sa preto, že budeme hľadať a pýtať sa na bezbariérové toalety tam,
kde sú dostupné toalety pre verejnosť. Toalety sú určite potrebné na miestach, kde sa
predpokladá, že pobudnem nejaký čas (kino, divadlo, knižnica, poliklinika, …).

M onitor ované bud ovy
M ests ký úrad v Lu č e n c i
Pri vchode do budovy Mestského úradu, ktorý nie je bezbariérový, je tabuľa umiestnená
na viditeľnom mieste s jasnou informáciou, že vstup do budovy pre imobilných/osoby
na vozíku je cez zadný vchod. Pri zadnom vchode je zvonček umiestnený vo výške, ktorá
je dostupná aj pre človeka na vozíku, pokiaľ sa načiahne. Avšak pre ľudí s rázštepom
chrbtice by zvonček dostupný nebol, pre nich je umiestnený príliš vysoko.
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Po zazvonení sme čakali asi do 5 minút, kým mi prišla otvoriť pracovníčka úradu. V tomto
prípade je dobrým riešením, že úrad inštaloval zvonček s audio vrátnikom. Po zazvonení
mám spätnú väzbu z vnútra úradu, že o mne vedia a aj keď čakáme, vieme, že posielajú
pracovníčku, aby mi išla otvoriť a sprevádzala ma. Zvonček s audio vrátnikom alebo
video vrátnikom je naozaj vhodným riešením.
Nedostatkom na mestskom úrade je výťah, ktorý je dosť malý, a to nielen pre elektrický
vozík, ale aj mechanický a detské kočiare. Použitie výťahu je nevyhnutné, pretože
sa vstupuje cez priestory, kde sú technické miestnosti, zázemie pre upratovanie
a pod. Jednotlivé kancelárie pre kontakt s verejnosťou sa nachádzajú vyššie, po použití
výťahu.
Pravdou je, že človek na vozíku sa do výťahu vojde, ale s ťažkosťami. Dôvodov je viacero.
Kabína výťahu nie je veľká a je otočená dosť nešťastne. Kabína je širšia ako hlbšia
a preto je okrem jednoduchého vstúpenia do výťahu potrebné sa aj správne otočiť (čelom
k ovládačom výťahu). To si vyžaduje náročnejšiu manipuláciu, manévrovanie, nakoľko
dvere nie sú príliš široké. Situáciu komplikuje aj zatváranie dverí výťahu. Dvere sa
nezatvárajú na fotobunku ale zatváranie je automatizované pravdepodobne s nejakým
časovačom. Ten však nepredpokladá, že do výťahu nastupuje niekto, pre koho to je
komplikovanejšie. Počas nastupovania a manévrovania vo výťahu pre otočenie sa, aby
sme sa do výťahu zmestili, nás dvere niekoľkokrát privreli. Dá sa to samozrejme prežiť,
ale komplikuje to aj tak náročné manévrovanie pri nastupovaní do výťahu.
Interiér budovy je vcelku prístupný. Čo sa týka toaliet, WC pre ľudí na vozíku nie je
vyčlenené a ani upravené. Na toaletu, ktorá je v budove k dispozícií pre verejnosť sa
nedá dostať, pretože zárubňa dverí má šírku 60 cm. Šírka môjho mechanického vozíka
je 63 cm, ale v tomto prípade som bol
na úrade na elektrickom vozíku, a ten
nie je užší. Vozíky sa robia na mieru
používateľa, odporúčaná šírka dverí je
aspoň 80 cm, aby bol zabezpečený prístup pre imobilných občanov.
O samotnej úprave sociálneho zariadenia sa už vyjadrovať asi netreba. Toalety
nie sú prístupné pre imobilné osoby.
Dá sa povedať, že Mestský úrad v Lučenci je čiastočne prístupný pre imobilných
občanov. Kvôli výťahu, prípadne aj zvoneniu je nutná menšia pomoc asistenta.
Nevýhodou je chýbajúce bezbariérové
WC.
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Ako by sa to mohlo debarierizovať:
zmeniť umiestnenie zvončeka (posunúť ho nižšie, aby bol dostupný aj pre
ľudí s rázštepom chrbtice)
zmeniť automatické zatváranie výťahových dverí - nastaviť dlhší čas, kedy sa
dvere zatvárajú, alebo vybrať riešenie s fotobunkou.
zväčšenie a vhodnejšia orientácia (rozmery) výťahovej kabíny - optimálne by
to mali byť tieto rozmery: dvere otváranie najmenej na šírku 80 cm, šírka výťahovej kabíny má byť najmenej 1,1 metra a hĺbka musí byť najmenej 1,4 metra. Veľkosť priestoru pre imobilné osoby vo výťahu by mala byť taká, aby v
prípade dvojkrídlových bezpečnostných vnútorných dverí nebol problém ich
otvárať a zatvárať aj keď je vo výťahu imobilná osoba na vozíku. Samozrejme,
pokiaľ sa vnútorné dvere zatvárajú mechanicky, je pre imobilnú osobu bez
asistencie táto úloha pre spustenie výťahu obťažná.
vybudovanie vyčleneného WC pre imobilné osoby s dodržaním všetkých noriem
a doplnkov správne inštalovaných a umiestnených, resp. rozšírenie zárubne dverí na existujúcich WC na min. 80 cm a s vyčlenením toalety pre imobilné osoby v
súlade so všetkými normami vzťahujúcimi sa k bezbariérovým toaletám.

O k re sný úrad
Hlavný vchod na okresný úrad má schody. Pre ľudí na vozíku sú nezvládnuteľné a nie
je tam informácia, ako sa majú ľudia na vozíkoch dostať do budovy. Vedľa schodiska
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pri

hlavnom

vchode

je označenie pre ľudí
na vozíčku aj s tabuľkou s textom: “Zvoniť,
imobilní občania.” Pod
touto tabuľkou sa nachádza zvonček, ktorý
je

veľmi

poškodený.

Za daždivého počasia
sa obávam, že by išlo
o „posledné zvonenie“.
Zvonček je nebezpečný. Je to obyčajný typ
zvončeka, pre zvoniaceho

chýba

spätná

väzba, či zvonček funguje, či má čakať, a je šanca, že sa dočká. Keďže chýba spätná väzba pri zvončeku (a aj vzhľadom
k poškodeniu zvončeka), je asi nevyhnuté požiadať o pomoc
okoloidúcich, aby upozornili vo vnútri, že na vstup čaká imobilná osoba. Na okresný úrad nie je zabezpečený prístup pre
imobilných občanov a nedostanú sa do budovy na elektrickom vozíku ani za pomoci asistenta.
Po zazvonení, sme čakali, či sa niečo bude diať, či niekto príde, aby prípadný imobilný
klient mohol vybaviť, čo potrebuje. Nakoniec sa išiel Marcel pýtať na vrátnicu, že sme
zvonili na vyznačený zvonček ale zatiaľ sa nič nedeje. Tam sa dozvedel, že zvonček vraj
nie je nikam zapojený. Ide teda o prípad „na oko“ riešenia. Nie je zdravie ohrozujúce
(teda pokiaľ by zvonček nebol rozbitý), ale tvária sa, že riešia prístupnosť budovy
pre imobilných občanov, ale takýto občan ostáva nepovšimnutý pred budovou úradu.
Vzhľadom k tomu, že vstup do budovy pre imobilnú osobu na elektrickom vozíku nie je
možný, nemohli sme preskúmať prístupnosť interiéru, výťahu ani sociálnych zariadení
pre imobilných občanov.
Bočný vchod do budovy je taktiež bariérový. Dá sa predpokladať, že v prípade, že
by zvonček fungoval, riešili by sme potrebné veci pred budovou, keďže neexistuje
bezbariérový prístup do budovy úradu. Pre imobilné osoby je okresný úrad nedobytnou
pevnosťou s troma bariérovými vchodmi. Ako by riešili vybavenie klienta v zlom počasí,
si predstaviť neviem (zima, dážď, silný vietor, ...).
Budova je staršia, s piatimi poschodiami. Nič nenasvedčuje tomu, že by pripravovali
rekonštrukciu budovy.
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Ako by sa to mohlo debarierizovať:
Nakoľko z pohľadu z pod schodov to vyzerá, že manévrovací priestor aj šírka
dverí by mohli byť postačujúce, veľmi by pomohlo vybudovanie rampy. Bolo
by to potrebné premerať, ale pravdepodobne by tam nemusela byť rampa
s odpočívadlom.
Z iných zdrojov viem, že vo vnútri budovy je výťah (nakoľko je použiteľný/
spĺňa normy bezbariérovosti neviem). Interiér je pravdepodobne prístupný.
Otázkou ostáva bezbariérová toaleta. Predpokladám, že by bolo potrebné
vybudovať a úplne zariadiť bezbariérovú toaletu.

Ú rad prác e , so c iá lnych vecí a ro di ny,
budova na Petőfiho ulici číslo 39
V tejto budove sú oddelenia zamestnanosti. Do budovy sa dá dostať bez problémov. Je tu
bezbariérový prístup priamo z chodníka cez hlavný vchod budovy. Nie je dôvod, aby tam
bolo označenie o vstupe pre imobilné osoby. Vstup má dvojité vchodové dvere, ale veľkou
výhodou sú prvé dvere, ktoré sa otvárajú na fotobunku/sú samootváracie. Menší problém
nastáva, že druhé dvere je potrebné otvoriť manuálne a tie nie sú samodržiace. V čase
prieskumu (pred letom 2015) boli dvere podložené popolníkom. V zimných mesiacoch to
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je asi inak. V každom prípade
sme sa tu stretli s ochotným
personálom, ktorý v prípade
potreby

rád

pomôže.

V budove je k dispozícii výťah
s dverami na fotobunku (nie
s časovačom pre zatváranie
dverí). Nestalo sa nám, že by
nás výťahové dvere privreli.
Výťah sme nemerali a neskúmali detailne, či spĺňa všetky
normy. Na prvý pohľad sa
zdá, že má potrebné prvky,
ako madlá v dvoch výškach, sedačku a podobne. Dostať sa na jednotlivé poschodia
výťahom nie je problém. Nedostatkom úradu sú toalety, ktoré nie sú vyčlenené a prispôsobené imobilným klientom. Okrem toalety je budova úradu prístupná aj bez sprievodu.
Moja skúsenosť na úrade práce u nás je, že som objednaný na konkrétny čas a potom
odchádzam vybavený z úradu krátkom čase.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
je potrebné vybudovať vyčlenené a prispôsobené WC pre imobilné osoby
druhé vchodové dvere s možnosťou samodržania.

Ú rad prác e , so c iá lnych vecí a ro di ny,
budova na ulici Lehára č. 18
V budove sa nachádza oddelenie, kde riešia kompenzácie zdravotného postihnutia aj
posudkovú činnosť.
K hlavnému vchodu do úradu je potrebné prejsť cez bezbariérovú bráničku. Je to
dostupné aj bez pomoci inej osoby. Vedľa vchodových dverí je umiestnená tabuľka, ktorá
informuje o tom, že bezbariérový prístup pre imobilné osoby je zozadu budovy, z dvora.
Tabuľka je dobre viditeľná aj priamo z chodníka z ulice.
K zadnému vchodu je vybudovaná rampa, ktorá myslím spĺňa kritériá bezbariérovosti.
Rampa je opatrená odpočívadlom a po oboch stranách rampy sú namontované vodiace
tyče. Označenie, pre koho je rampa určená, je dobre viditeľné. Vchodové dvere sú
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samodržiace, čo uľahčuje vstup. Do budovy sa dá dostať aj bez asistencie inej osoby.
Ani v tejto budove, žiaľ, nie je vybudovaná a prispôsobená toaleta pre imobilných ľudí.
Na bežnej toalete, ktorá je určená klientom úradu, sú dvere do kabínok úzke. S invalidným
vozíkom sa až k toalete dostať nedá. V chodbičke pri pisoároch (pred kabínkami) je
menší manévrovací priestor, ledva som sa tam otočil. Pisoár je však pre imobilné osoby
nepoužiteľný.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
vybudovanie a prispôsobenie toalety pre imobilné osoby
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Da ň ový úrad
Daňový úrad má síce vstup bez schodov, takmer bezbariérový hlavný vchod pre osoby na invalidnom vozíku. Sú tam však dvojité dvere a žiadne z nich nie sú samodržacie. Vstup komplikuje aj to, že medzi dverami nie je dostatočný manévrovací priestor.

Do budovy sa dokáže imobilná osoba dostať aj samostatne bez sprievodu, musí byť však
pripravená na precvičenie zručnosti v jazde na vozíku a overí si, ako sú na tom svaly na
rukách (kvôli zvládnutiu vstupu do budovy). Moje odporúčanie pri návšteve Daňového
úradu je zobrať so sebou sprievod, asistenta, nie je tam nevyhnutná veľká pomoc, ale pri
vstupe ju návštevník naozaj ocení.
Interiér je takmer bezbariérový. Na poschodia sa dá dostať výťahom. Dostal som sa síce
iba na prvé poschodie, ale nebolo to potrebné. Hneď pri vstupe je prijímacia kancelária,
v ktorej s Vami vybavia čo potrebujete. V budove som nepostrehol toalety pre verejnosť.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
úprava oboch hlavných vchodových dverí tak, aby po otvorení dvere držali
samé, resp. aspoň jedny by sa mohli otvárať na fotobunku. To by pomohlo
zvládnuť malý manévrovací priestor medzi dverami. Nevhodnými riešeniami
sú dvere s mechanickými samozatváračmi, pokiaľ sa nedajú zabrzdiť.
otázka je, či aj na daňovom úrade by mali byť prístupné toalety pre verejnosť.
Pokiaľ áno, je potrebné aj tu vybudovať a prispôsobiť toaletu pre imobilné osoby.
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Katastrá lny úrad
Vchod pre imobilné osoby je vraj zabezpečený zozadu budovy. Túto informáciu sme sa
dozvedeli až po monitoringu a iba sprostredkovane. Cez hlavný vchod sa do budovy
imobilné osoby nedostanú, sú tam neprekonateľné schody. Oznámenie o bezbariérovom vstupe, ktorý je
vraj zo zadnej strany
budovy, chýba, nie je
umiestnené pri hlavnom vchode. Aj kvôli
tomu, že nie sú viditeľné informácie o bezbarierovom prístupe,
je potrebné, aby na
katastrálny úrad v Lučenci imobilnú osobu
sprevádzal doprovod,
asistent. Ten potom
môže

oznámiť

za-

mestnancovi, že do
budovy chce vstúpiť
človek na vozíku. Takýto človek sa dostane len do prízemia budovy, ale zamestnanci na recepcii ho vybavia.
Nie je tu WC vyčlenené a upravené pre imobilné osoby. Keďže sme zadný vchod neobjavili, nemali sme príležitosť vyskúšať a pozrieť prístupnosť priestorov. Nemáme ani
predstavu, ako sa k zadnému vchodu dá dostať.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
označenie pri vchodových dverách o vstupe pre imobilné osoby zo zadnej
strany úradu so smerovníkom (o prístupnosti zadného vchodu a jeho bezbariérovosti sa neviem vyjadriť, nakoľko sme sa tam nedostali).
vybudovanie bezbariérového výťahu - pokiaľ by to bolo možné, tak by sa človek na vozíku vedel bez problémov dostať na jednotlivé poschodia budovy.
Pravdepodobne by som bol sebestačný a nemusel veci riešiť sprostredkovane na recepcii, resp. pracovník by nemusel byť privolaný na recepciu.
pokiaľ je to potrebné, mali by byť vyhradené a prispôsobené toalety pre
imobilné osoby.
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O k re sný sú d
Do budovy okresného súdu v Lučenci sa imobilná osoba dostane výlučne za pomoci
asistenta a tiež iba na mechanickom vozíku. Na elektrickom vozíku nie je vstup do
budovy možný. Dôvodom je, že hneď pri vstupe z ulice je potrebné zdolať jeden väčší

schod, a zároveň prekonať prah vchodových dverí.
Dvere sú našťastie samodržiace. Za týmito dverami
sa nachádza skupina schodov. Manévrovací priestor
je iba v šírke krídla dverí. Nie je nejaký veľký, ale dá
sa to zvládnuť. Bezbariérový vstup na Okresný súd
je pre imobilné osoby zabezpečený len pomocou
schodolezu. Ten je použiteľný iba pre mechanické
vozíky, s elektrickým vozíkom sa tak do budovy nedá vôbec dostať. Asistent musí vyjsť
hore na recepciu a potom pracovníci úradu vytiahnu schodolez a zabezpečia vstup
imobilnej osobe. S elektrickým vozíkom som skončil pred bránou, ešte na ulici. Ďalším
dôvodom, prečo je potrebná a aj nevyhnutná pomoc asistenta, je ten, že pri vchodových
dverách nie je nainštalovaný zvonček (optimálne s audio vrátnikom), prostredníctvom
ktorého by aj človek na vozíku mohol zavolať personál súdu na pomoc. Zatiaľ to ostáva
na asistentovi imobilnej osoby. V budove súdu je snaha o vytvorenie bezbariérovej
toalety. Chýbajú však madlá, takže človek na vozíku to sám nezvládne.
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Ako by sa to mohlo debarierizovať:
zvonček vo vhodnej výške aj pre občanov s rázštepom chrbtice pri vstupných
dverách/bráne, optimálne s audio vrátnikom, kde by som mohol rovno požiadať o vstup imobilnej osoby, teda by hneď mohli riešiť môj vstup a vytiahnuť
schodolez (neviem, či ho vedia obsluhovať).
informácia pre účastníkov jednaní, resp. oznam na budove, že vstup pre imobilných občanov nie je možný s elektrickým vozíkom.
náležité vybavenie bezbariérovej toalety - doplnenie madiel. Nakoľko je toaleta v bezbariérovom variante, neviem posúdiť, osobne som sa tam nedostal,
nedostal som sa ani do budovy.

Po l íc ia,
budova na ulici Dr. Vodu
Vchod do budovy polície je pre imobilné
osoby prístupný. Pred
vchodom majú rampu
na prekonanie jedného
schodu. Vo vnútri to
je ťažšie. Sú tam síce
dva schody a riešia to
provizórnou drevenou,
dostatočne

stabilnou

rampou, ale zvládnuť
to celkom bez sprievodu/asistencie

ne-

šlo. Je to strmšie a pri
vstupe mi elektrický
vozík prešmykoval. Na
elektrickom vozíku sa
hnacie kolieska dostali do vzduchu a zadné kolieska proti prevráteniu mi
so vstupom po rampe nepomohli. Vozík, resp. hnacie kolieska teda nemohli zabrať. S asistentom a mechanickým vozíkom by to bolo zvládnuteľné ľahšie.
Priestor medzi dverami a vstupom na rampu je tak
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akurát na vozík, čo trošku komplikuje manévrovanie. Sú použité riešenia, ktoré celkom
nespĺňajú normy. Sú však použiteľné, aj vďaka tomu, že nie je potrebné prekonať veľkú
skupinu schodov.
Keď som vyšiel po rampe, pohyboval som sa po interiéri budovy v prízemnej časti bez
problémov. Všetky kancelárie, kde sa vybavujú občianske preukazy, cestovné pasy sú na
prízemí. Na polícii nemajú vyčlenené a upravené toalety pre imobilné osoby. Pracovníci
polície v Lučenci sa snažia presadiť a urgujú, aby sa vybudovala bezbariérová toaleta.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
vyčleniť a prispôsobiť toalety pre imobilné osoby.
vyriešiť debarierizáciu v súlade s normami, napr. pre sprístupnenie vnútornej
rampy by bolo potrebné posunúť schody hlbšie do budovy, ďalej od vchodu,
čím by sa vytvoril priestor na predĺženie rampy.

Soc iá lna p oisťov ňa
Keď som chcel zistiť, ako to vyzerá s prístupnosťou v Sociálnej poisťovni, pracovník SBS
služby odo mňa žiadal doklad o povolení zisťovať bezbariérovosť verejných inštitúcií.
To som samozrejme nemal, a tak ma do budovy nevpustili. Informoval ma iba, že
zo zadnej časti budovy vraj majú rampu a údajne majú aj bezbariérovú toaletu.
Prístupnosť sme však nemali možnosť overiť. Nemali sme záujem riešiť prístupnosť celej
budovy, samozrejme by nám postačovalo navštíviť klasické priestory s prístupom pre
klientov. Podotýkam, že do
budovy sociálnej poisťovne
sme

chceli

ísť

v

riadny

pracovný deň (utorok alebo
streda) v riadnom pracovnom
čase (cca o 10:00), kedy majú
aj na web stránke vypísané
hodiny pre verejnosť. Táto
skúsenosť

nás

poučila,

že

je lepšie vymyslieť si dôvod
návštevy úradu, ktorý znie
reálne,

ako

to

ponechať

na pravdivú informáciu, že nás
zaujíma prístupnosť budovy
pre imobilných občanov.
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Stihli sme odpozorovať, že hlavný vstup do budovy má malý schod a vchodové dvere majú
zvýšený prah (spodný rám plastových dverí). Na dverách je informácia, že parkovisko pre
imobilné osoby je z druhej strany. Nie je tam ale informácia, že by aj vstup pre imobilné
osoby mal byť zo zadnej strany, ako sa vyjadril pán zo strážnej služby. Okrem toho, čo sme
postrehli z pred hlavného vchodu a tvrdenia strážnej služby, o rampe a bezbariérových
toaletách viacej nevieme.

D i vadlo a infor mačné centrum
Budova divadla má dva vchody. Hlavný vchod je bariérový, aj keď sú na schodoch namontované koľajničky. Do divadla sa dá dostať cez zadný vchod, ktorý je aj pre imobilné
osoby, ten však otvárajú iba tesne pred predstavením. Ak by som chcel ísť kúpiť lístky
do divadla, mal by som problém, pretože zadný vchod je zamknutý a cez hlavný vchod
to nejde. Pred hlavným vchodom sa nenachádza žiadna informatívna tabuľa, ktorá by
informovala imobilných o vchode
cez zadný vchod.
Veľmi dúfam, že
nikto

z

divadla

nežije v mylnej
predstave, že inštalovaním koľajničiek je prístupný hlavný vchod
aj pre imobilné
osoby.

Schody

(ktorých je dosť
veľa), a teda aj
inštalované koľajničky sú nebezpečne strmé.
Do Informačného
centra sa ide rovnakými schodmi,
ako je hlavný vchod do divadla. Informačné centrum
nemá žiadny alternatívny vchod pre imobilné osoby.
Koľajničky, ktoré sú vybudované pred hlavných vchodom, sú také strmé, že sú reálne nepoužiteľné, až život ohrozujúce.
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Ako by sa to mohlo debarierizovať:
vybudovanie rampy vedľa schodiska aj s odpočívadlom, vyriešil by sa tým
vstup do divadla aj do informačného centra - podľa pohľadu zdola sa zdá,
že manévrovací priestor pred dverami by mohol byť postačujúci. Záleží už
iba, či dvere majú prah, a či sú samodržiace. Vyriešila by sa aj prístupnosť
do informačného centra/resp. k zadnému vchodu inštalovať zvonček s audio
vrátnikom - umožnilo by to prístup imobilnej osobe k zakúpeniu lístkov (nerieši to ale vstup do informačného centra).
označenie pri hlavnom vstupe o možnostiach vstupu pre imobilné osoby.
vybudovať toalety pre imobilné osoby.
odstrániť koľajničky, ktoré ohrozujú zdravie a život používateľov, pre ktorých sú určené.

N e m oc nica
Nemocnica má dve budovy, starú a novú časť, sú to síce samostatné budovy, ale prechod
medzi nimi je bezbariérový. Stará časť má vstup aj interiér bez bariér. V nemocnici sa
nachádza aj bezbariérová toaleta, tá je však zamknutá. Na dverách je informácia, že kľúč
od WC je v ambulancii. Na chodbe je asi desať ambulancii. V ktorej ambulancii je kľúč
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od toalety pre imobilných? V nemocnici sme
boli až v popoludňajších
hodinách a ambulancie
boli prevažne prázdne.
Nezistili sme, v ktorej
ambulancii sa kľúč nachádza a nevedel nás
o tom informovať ani
človek na vrátnici. Do
toalety sme sa nedostali, nevieme preto povedať, či je vhodne riešená a vybavená podľa
noriem.
V novej časti je to s prístupnosťou

podobné.

Jediný rozdiel je v tom, že tam toaleta pre imobilné osoby vôbec nie je.
V lôžkovej časti nemocnice sme neboli. Predpokladám však, že tu bude štandardný
problém s bezbariérovou toaletou a kúpeľňou.
Čo sa týka vstupu a pohybu po nemocnici a poliklinike, je to pre mňa zvládnuteľné bez
asistencie.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
na dverách toalety by mala byť presná informácia, v ktorej ambulancii sa nachádza kľúč, resp. že sa kľúč nachádza v každej ambulancii.
bolo by výborné, ak by sa ešte jedna toaleta pre imobilných občanov nachádzala aj v novej časti (budovy nie sú priamo spojené či prepojené, pre vstup
do druhej budovy je potrebné vyjsť do exteriéru, hlavne v zime, či za dažďa
to cestu na toaletu viac komplikuje).
chýba nám síce informácia, ale v prípade, že v lôžkovej časti nemocnice nie
sú izby s kúpeľňou a toaletou vhodnou pre imobilné osoby, je vhodné to riešiť
(optimálne na každom oddelení).
Po stretnutí s ombudsmankou nemocnica prisľúbila, že zabezpečia kľúč k bezbariérovej
toalete do každej ambulancie na chodbe, kde sa toaleta nachádza.
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Pošta
K hlavnému vchodu je prístup cez jeden schodík alebo cez nájazdovú rampu, ktorá má
aj zábradlia.

Vo vnútri je plošina, ktorá nie je zamknutá a bez problémov a potreby privolania
obslužného personálu ju môžu imobilné osoby hneď použiť. Imobilná osoba je schopná
ju obsluhovať sama, ale neskôr som si uvedomil, že úplne jednoduché to pre mňa nie
je. Plošina býva vyklopená k stene, aby nezavadzala ľuďom. Plošinu je teda potrebné
manuálne sklopiť, čo si vyžaduje dosť sily. Po nastúpení je potrebné ešte zložiť madlá.
Pre osoby s rázštepom chrbtice by to bolo bez asistencie nemožné. Pre mňa by bolo
sklopenie plošiny dosť namáhavé, ale keby som nemal inú možnosť, tak by som to asi
nejako zvládol. Určite by som však uvítal pomoc. Pre ľudí so silnými rukami je to dobré
riešenie bez potreby asistencie.
Pulty/okienka na pošte sú prístupné pre ľudí v sede.
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Ako by sa to mohlo debarierizovať:
ideálne by bolo, ak by vyklápanie plošiny a ovládanie zaklopenia madiel
bolo automatizované (neviem však, či je niečo také možné).

Slove nská sp ori teľňa
Vstup do budovy je zabezpečený plošinou. Plošina je pred budovou a je zamknutá (dôvodom bolo jej poškodzovanie prevažne v nočných hodinách „zábavychtivými“ ľuďmi).
Pre privolanie obsluhy je tam obyčajný zvonček. Po zazvonení sme čakali, na personál. Čakali sme, ale nič sa nedialo. Marcel teda odišiel dovnútra oznámiť, že by sme sa
chceli dostať dnu. Dozvedel sa, že nikto z pracovníkov na zvonenie nereagoval, pretože
zvonček nefunguje, vraj je odpojený.
Zvonček nevyzeral, že by bol zničený. Po privolaní pracovníčky, ktorá
prišla obslúžiť plošinu, plošina riadne
a bez problémov fungovala. Poučení
zo skúsenosti zo sociálnej poisťovne, sme mali pripravenú veľmi jednoduchú požiadavku na informáciu
k môjmu účtu. Pani z banky, ktorá
obsluhovala plošinu, bola otrávená,
že nám to mohla prísť oznámiť von
a nemusela riešiť celú zdĺhavú obsluhu plošiny. Ona kvôli tomu musela
vyjsť von, riešiť odomknutie plošiny, spustenie dole, vyviezť ma hore,
vybaviť jednoduchú vec a opäť ma
zviezť dole, vyviezť hore plošinu, zamknúť ju a vrátiť sa k okienku. Banka
má nevhodne riešený bezbariérový
vstup, ale z prejavu pracovníčky som
sa cítil previnilo ja, pretože chcem
normálne riešiť svoje úvery priamo
vo vnútri banky. Neviem si celkom
predstaviť, ako by reagovala pracovníčka, keby som povedal, že robíme
iba prieskum prístupnosti budov pre
imobilné osoby. :-)

M O N I To R I N G B A R I É R oVOSTI

45

Plošina v exteriéri, ktorá je zamknutá a nefunguje ani zvonček na privolanie obsluhujúceho pracovníka, je teda takmer zbytočná. Banka síce je debarierizovaná, ale nie je
prístupná.
Plošina do exteriéru asi nie je najlepšie riešenie.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
fungujúci zvonček s audio vrátnikom resp. video vrátnikom.
optimálne by bolo, pokiaľ by pracovník mohol plošinu odomknúť bez potreby
vychádzania von a manuálneho odomykania. Umožnil by tým samoobslužné
ovládanie plošiny klientovi.

Autob usová stan i ca
Vchod na stanicu je bezbariérový, rovnako pohyb v interiéri budovy. Na stanici je aj
bezbariérová toaleta, ale kvôli poškodzovaniu a znečisťovaniu osobami, pre ktoré nie je
určená je zamknutá. Kľúč sme našli u pani upratovačky. Bola veľmi ochotná už, keď nás

videla, prišla odomknúť toaletu. Kde sa kľúč nachádza,
keď tam nie je pani upratovačka, nevieme. Na toalete
je okrem chýbajúcej záchodovej dosky jedno madlo
inštalované úplne nezmyselne. Na pravej strane je
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inštalované príliš ďaleko od záchodovej misy. Takto umiestnené madlo je nepoužiteľné,
a teda aj toaleta tým stráca na prístupnosti pre imobilné osoby.
Na jednotlivé nástupištia sa dá dostať bez problémov, vďaka vybudovanými šikmým
nájazdom pre invalidné vozíky, detské kočíky, kufre, batožinu. Pri nástupe a výstupe
z autobusov potrebuje imobilná osoba pomoc inej osoby. Autobusová stanica v Lučenci
prešla rekonštrukciou, ktorú dokončili koncom roka 2011. Žiaľ, diaľkové autobusy nie sú
nízko podlažné, komplikované sú aj užšie dvere autobusu (pri jednokrídlových dverách).
Vhodené je sedieť blízko dverí. Presun uličkou autobusu je veľmi komplikovaný vzhľadom
k jej šírke.
Autobusom nie je možné cestovať s elektrickým vozíkom. Rovnako cestovať autobusom
bez asistenta nie je možné.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
drobná úprava toalety, aby bola bezbariérová - zásobník na toaletný papier
je možné presunúť nad ľavé madlo. Zvýšila by sa prístupnosť k toaletnému
papieru, a zároveň by to umožnilo správne umiestniť pravé madlo. Išlo by
o malú investíciu, ktorá by ale toaletu sprístupnila.
informácia na dverách toalety, ako je možné získať kľúč.

Že l e zn ič ná stan i ca
Železničná

sta-

nica nie je vôbec
prispôsobená pre
imobilné osoby. Do
budovy

sa

nedá

dostať ani od ulice
ani od nástupíšť.
Toalety sú rovnako
neprístupné.

Ná-

stupištia sú neprístupné taktiež.
Bez asistenta nie
je

žiadna

šanca

cestovať ani dostať
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sa do staničnej haly. Na elektrickom vozíku je
to celkom vylúčené.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
sprístupniť vchod do budovy aspoň zo strany nástupíšť, informovať o bezbariérovom prístupe pri hlavnom vchode z ulice s odkazom na prechod k
nástupištiam.
vybudovať bezbariérové toalety.
debarierizovať nástupištia.
umožniť využívať nízko podlažné vlaky (pevné časy v grafikone) - aby ich
ľudia so zníženou mobilitou mohli dobre používať, je potrebné presne vedieť,
v ktorých časoch chodia na trase nízko podlažné vlaky - pri náhodnom zaraďovaní to nie je priateľské ku klientom/cestujúcim so zníženou mobilitou.

Kn ižnic a
Knižnica je rozdelená do troch budov so samostatnými vchodmi. Do dvoch budov je
možné dostať sa aj z bočnej strany, či cez dvor. Avšak do oboch budov (náučná literatúra
a literatúra pre deti), je potrebné prekonať väčší počet schodov. Na oboch schodiskách
sú namontované koľajničky, v jednom prípade iba provizórne. Dúfam, že zámerom je, aby
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sa na prvý pohľad
zdalo, že majú vybudovaný bezbariérový prístup, ale tiež
dúfam, že si prajú,
aby toto ich riešenie nikto nepoužíval. V oboch prípadoch sú koľajničky

také strmé, že samotná imobilná osoba na vozíku
nemá žiadnu šancu dostať sa hore do knižnice. Aj
v sprievode inej osoby je tento “bezbariérový” prístup dosť nebezpečný a hrozí úraz nie len osobe
na vozíku, ale aj osobe, ktorá vozík tlačí. Strmosť
koľajničiek je taká, že osoba na vozíku je v ohrození, že sa vo vozíku neudrží a osoba, ktorá vozík
tlačí, má čo robiť, aby vozík udržala. Podobne na tom bude asi aj mamička s detským
kočiarom, našťastie, tam je kočiar aj samotné dieťa ľahšie.
Knižnica sa nachádza na dvoch poschodiach, ktoré sú prepojené iba schodmi. Interiér nie
je bezbariérový. V lepšom prípade, sa imobilná osoba dostane k ponuke kníh na prízemí.
Oddelenie s literatúrou pre deti nemá pred dverami manévrovací priestor. Plošina ma
dovedie pred neotváracie krídlo dverí, ale vozík
sa na plochu pred dverami nezmestí. Vo vnútri
urobili provizórne drevené sklápacie koľajničky.
Koľajničky sú od seba neprimerane vzdialené,
je tam veľmi veľké riziko, že koleso vozíka skĺzne
z koľajničky a dôjde k úrazu. Koľajničky sú
aj

strmé.

Keď

sa

tieto

koľajničky

vyklopia

na schody, nie je možné roztvoriť dvere, aby sa
dalo na koľajničky dostať. Ponúkli mi, aby som
koľajničky použil, ale ďakujem za ponuku, nie som
samovrah. Obávam sa, že im nebezpečnosť ich
riešenia „nedochádza“.
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Tretia budova má prístupný vchod z ulice. Je tam iba menšia bariéra. Z chodníka
do vchodu je potrebné prekonať menší schod a vzápätí aj prah dverí. Vzdialenosť týchto
dvoch prekážok je na vzdialenosť kolies vozíka,
a preto pre prekonanie týchto prekážok je potrebná
asistencia (je potrebné vedieť, ako manipulovať
s vozíkom na prekonanie takejto prekážky). V interiéri
tejto budovy je možný pohyb bez bariér. V ani jednej
z troch budov knižnice nie je bezbariérová toaleta.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
demontovať nevyhovujúce zdravie a život ohrozujúce riešenia v dvoch budovách (extra strmé koľajničky, strmé koľajničky so širokým rozchodom).
vybudovať bezbariérový prístup do budov a v rámci budov - konkrétne
návrhy nemám.
vybudovať bezbariérové toalety v budovách knižnice.

Za “riešenia” na zvýšenie prístupnosti pre imobilné osoby, ktoré ohrozujú zdravie a
život by mali byť zriaďovatelia takýchto riešení štedro pokutovaní. Takého “opatrenia”
na zvýšenie prístupnosti je potrebné neodkladne demontovať.
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Múze um
Hlavná

brána

do

múzea

umožňuje bezbariérový vstup.
Prístup je bezbariérový iba na
nádvorie múzea. V lete sa na
nádvorí a vo vstupovej chodbe
robia výstavy a nejaké programy.
Hlavné

priestory

múzea

sú

bariérové, rovnako aj toaleta. Ide
o historickú budovu.

Ako by sa to mohlo
debarierizovať:
vzhľadom k tomu, že ide o historickú
budovu bola by debarierizácia komplikovaná. Bolo by potrebné odborníkmi
posúdiť, či to je možné riešiť výťahom
v dvore, alebo aké iné možnosti by
pripadali do úvahy.
upraviť toalety a vstup do nich na
bezbariérové.
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Kato l í c ky kostol , Farnosť Lučenec - mesto

Do tohto kostola sa imobilná osoba dostane bez problémov aj bez asistencie. Neskúmali
sme, ako sú dostupné pre imobilné osoby spovedné priestory.

O b c hodný d om PRIOR

52

MO N IToRING BA RI ÉR oVOST I

Vchody do budovy sú bezbariérové. Bezbariérový prístup je ale iba na prízemie. Na prvé
a druhé podlažie sa osoba na invalidnom vozíku nedostane. V obchodnom dome sú len
obyčajné schody a eskalátory. Bezbariérové
toalety sme nenašli.

Ako by sa to mohlo
debarierizovať:
vybudovanie výťahu na debarierizáciu prvého a druhého podlažia
(resp. v prípade, že je v budove
nákladný výťah, poskytnúť imobilným osobám jeho používanie).
vybudovanie bezbariérovej toalety (pokiaľ nie je).
manévrovací priestor v obchodoch.

Kino
Hlavný vchod do kina je bariérový. Z chodníka do vstupných dverí je potrebné prekonať
schod. Na dverách je ale informácia/označenie aj s navádzacou šípkou, že vstup pre imobilné osoby je vedľa.
Na tomto mieste je
schodík trochu nižší
(cca 3 cm). Je vyštrbený, ale pre sprístupnenie ľuďom na
vozíku je to ľahšie
prekonateľné.
Po

návšteve

pani

ombudsmanky urobili to, že vyštrbenú
časť vstupu prekryli

plechom,

plechový

urobili

prechod,

vstup je hladký a bez
problémov.
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Pri tomto vchode je namontovaný zvonček
s nápisom KINO. Ten je umiestnený privysoko, imobilná osoba naň nedosiahne. Tu došlo k náprave a kábel s druhým zvončekom
bol namontovaný v takej výške, aby naň bez
problémov dočiahla aj imobilná osoba. Žiaľ, v čase našej návštevy bolo kino zamknuté.
Nevedeli sme preto zistiť, do akých priestorov hľadiska by som sa vedel dostať, aký je
odtiaľ výhľad na javisko. Taktiež sme nevedeli zistiť, či je v priestoroch toaleta pre imobilné osoby.

Ako by sa to mohlo debarierizovať:
pre využívanie zvončeka na privolanie služby, otvorenie dverí je vhodnejším
riešením používanie zvončeka s audio/video vrátnikom. Zvoniaci má hneď
spätnú väzbu, že zvonček funguje a je šanca, že sa dočká pomoci.
pokiaľ v budove nie sú imobilným osobám prístupné toalety, je potrebné ich
vybudovať v súlade s normami.
prístup sedenia pre imobilné osoby a vzdialenosť od premietacieho plátna,
javiska - bolo by vhodné, aby bolo podobné, ako je riešené pevné sedenie
pre divákov. Teda napr., aby to nebolo sedenie ešte pred prvým radom sedadiel, tesne pod javiskom.
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Me stská doprava
Pre mestskú dopravu, resp. lokálnu, je dobré, aby disponovali nízko podlažnými autobusmi
alebo aspoň jedným z nich. Malo by byť v grafikone vyznačené a dodržané, ktorý spoj
chodieva nízko podlažný. Optimálne je, pokiaľ autobus nechodí iba po jednej trase,
ale v nejakých časoch zabezpečuje, aj pre seniorov priateľskejšiu, dopravu v rôznych
častiach mesta.
V Lučenci chodieval nízko podlažný autobus len z jedného sídliska na námestie. Kedysi
chodieval raz denne aj k nám do obce. Ale pokiaľ sa nebudem vedieť dostať do Lučenca
aj späť, nemôžem považovať dopravu za dostupnú. Je fajn, že by som sa vedel dostať
do Lučenca, ale ako by som sa dostal späť, keď chodí iba raz denne! Je to trochu
nedomyslené. Nie som si istý, ale myslím, že tento spoj už celkom zrušili. Do obce nízko
podlažný autobus nechodí.

Str e t nu tie s Janou D ubovcovo u,
ve re jnou oc h r anky ňou ľudskýc h pr áv
v Lu č enci
Aj vďaka medializácii a návšteve Jany Dubovcovej v Lučenci (12.8.2015), sa dohodli
niektoré kroky na zvýšenie prístupnosti verejných budov. Vyššie spomínam niektoré
riešenia, ktoré nie sú finančne náročné. Niekedy stačí veľmi málo. Inokedy sa situácia
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riešiť nedá. Napríklad mesto sa rozhodlo, že pre Informačné centrum v Lučenci, ktoré nie
je dostupné pre imobilné osoby, bude hľadať vhodné bezbariérové priestory.
Stretnutie s pani Dubovcovou bolo pre mňa ocenením, povzbudením aj potvrdením
zmyslu tejto práce na prieskume prístupnosti. Verím, že informácie o prístupnosti
v Lučenci, by mohli byť zverejnené, aby k nim mali prístup imobilní občania Lučenca ale
aj imobilní návštevníci. Riešenie prístupnosti je dôležité nielen pre imobilné osoby, ale aj
pre starších ľudí so zníženou mobilitou, chorých ľudí, ľudí po úraze, mamičky s detskými
kočiarmi, ľudí s ťažkými bremenami, ... Prial by som si, aby v meste Lučenec boli verejné
priestory a inštitúcie aj pre spoločenské podujatia raz v čo najväčšej miere prístupné
všetkým občanom aj návštevníkom mesta.

Konf er en c i e
Okrem vypracovania správy z monitoringu v Lučenci som sa s týmito výsledkami
ale aj skúsenosťami z bežného života delil s ďalšími ľuďmi počas letného workshopu
v Košiciach. Snažili sme sa definovať prekážky, ktoré ovplyvňujú naše životy.
Takými základnými sú fyzické bariéry. Tam najčastejšie riešime práve budovy – vstup,
interiér aj toalety. Klasickými prekážkami sú schody, nedostatočný manévrovací priestor
ale aj dvere, ktoré samé nedržia. V interiéri sú to hlavne vysoké pulty/okienka na úradoch,
ktoré bránia komunikácii. Tie sa stále častejšie nahrádzajú stolmi, kde komunikácia
funguje na úrovni sediacich osôb. To uľahčuje osobám na vozíku aj dôstojnú komunikáciu
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s úradníkom aj slušné podpísanie dokumentov, zmlúv na stole. V prípade obchodov sú to
skôr úzke dvere, úzke uličky medzi regálmi, schody.
Na prekonanie schodov sú najčastejšie využívané koľajničky/rampy alebo plošiny. Aj tu
sa dá stretnúť s množstvom nelogických riešení (schod na konci rampy, úzka plošina,
chýbajúce zábradlia, neprimeraná strmosť). Klasické sú aj nevhodné výťahy ako malá
kabína s dvojitými dverami s mechanickým zatváraním, kedy sa vnútorné dvere nedajú
zatvoriť, pokiaľ je vo výťahu imobilná osoba na vozíku.
Bezbariérové toalety zvyčajne chýbajú. V lepšom prípade sú zriadené, ale majú
nesprávne rozmiestnené madlá, toalety sú zamknuté a nie je možné sa dopracovať
ku kľúču, prípadne vo vnútri sociálneho zariadenia je urobený sklad.
Tieto problémy vznikajú najčastejšie snahou o riešenie prístupnosti, ale bez toho, aby
boli dodržané normy a občas zdá sa, aj bez použitia zdravého rozumu.
Tradične málo prístupnou je verejná hromadná doprava. Lepšia prístupnosť je vo veľkých
mestách, v menších mestách a na vidieku je to náročnejšie.
Prístupnosť obmedzujú aj neprístupné nástupištia, chodníky s vysokými obrubníkmi, ...
V niečom nepríjemnejšími bariérami sú bariéry v ľuďoch. Často nás nepovažujú
za rovnocenných partnerov (sťažená komunikácia neznamená, že nedokážem formulovať názory, nedokážem myslieť, ..., nemám vzdelanie, som neschopný). Skúsenosti
viacerých, ktorí sme boli v Košiciach, sú, že aj keď máme 30 rokov, stretávame sa s tým, že
nám cudzí ľudia, úradníci začnú automaticky tykať. Pokiaľ prídem na úrad s doprovodom,
pretože potrebujem pomoc pri prekonávaní fyzických bariér, ktoré cestou sú, začnú riešiť
veci s doprovodom a nie so mnou. V komunikácii je cítiť, že nás ľutujú, alebo sú celí bez
seba z bežných vecí (napr. krásne, ty si sa sám napil). Sme dospelí ľudia, nepotrebujeme
prejavy ako pri malých deťoch, keď sa tešíme z prvých úspechov, z prvých krokov,
z prvého cikania na nočníku, z prvých slov.
Nemáme prístup k rovnakým možnostiam vzdelávať sa. Aj vďaka bariéram si nemôžem
vybrať akúkoľvek školu (a to na všetkých úrovniach vzdelávania – materská, základná,
stredná aj vysoká škola). Inklúzia sa často rieši iniciatívou rodičov. Rodičia vybudujú
v škole rampu z vlastných zdrojov, aby sa ich dieťa mohlo vzdelávať v miestnej škole.
Nie sme ani infekční, aby sa nám museli ľudia vyhýbať. Nie sme ani deti, aby sa k nám tak
správali. Je fajn, keď s nami komunikujú, ale nech sú pri tom normálni.
Systémové bariéry vyplývajú z toho, že sa nehľadajú systémové riešenia. Na problémy
používame nálepky, záplaty, aby sme rýchlo uhasili, čo nás páli. Často sa ukáže, že
v konečnom dôsledku išlo o sériu riešení, ktorá je drahšia, ako keby sa to riešilo systémovo.
Nedokážeme hľadať a prijímať najlepšie riešenia, pretože nedokážeme prepájať rezorty.
Ide o mocenské tlaky rezortov alebo ješitnosť? Človek je na konci záujmu.
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Potrebujeme šíriť pozitívne príklady. Kampane robiť aj na príkladoch ľudí so zdravotným
postihnutím. Je dobré motivovať ľudí so ZP a ukázať ich občiansku angažovanosť.
Svoje skúsenosti z monitoringu aj výsledky z letného workshopu v Košiciach som
prezentoval počas jesene na dvoch konferenciách. V Bratislave, ktorú organizovali
nadácia SOCIA a SocioFórum a na záverečnej konferencii národného projektu Podpora
deinštitucionalizácie v Senci.
Tieto diskusie a prezentácie sú pre mňa zmysluplnou činnosťou, ktorú nerobím iba pre
seba, ale aj pre druhých. Má to zmysel, že je počuť ľudí so zdravotným postihnutím
hovoriť o svojich skúsenostiach. Otvorene povedať, ako vnímame prejavy/reakcie
ľudí pri stretnutí s nami. Pomôcť uvedomiť si okoliu, aký je svet plný bariér a ako nás
to obmedzuje. Hovoriť aj o našej snahe žiť obyčajný život, byť súčasťou spoločnosti,
realizovať sa, pracovať a jednoducho žiť.

Prí kl ady mo nitoringov
d ostu p né p re v erejnosť
Aj pri monitoringu v Lučenci som si hovoril, že by bolo užitočné, aby takéto prieskumy
boli niekde zverejnené. Neviem, či na stránke mesta alebo, čo by bolo najlepšie riešenie.
Je tu ale niekoľko inšpirácií, čo sa dá využiť.

GO – OK
Na webovej stránke (http://www.go-ok.eu/sk) vytvorenej Slovákmi, je možné nájsť
monitorované priestory nielen na Slovensku. Majú nastavený vyhľadávací systém, či mám
záujem o ubytovanie, kultúru, ...
Autormi sú Ivan Páleník a Miroslav Zeman. Akékoľvek hodnotenie bezbariérovosti
považujú za zradné. Často využívaný systém, pracujúci s farebnými ikonami, je síce
jednoduchý, intuitívny ale aj zradný. Každý handicapovaný človek, a aj každý vozičkár
zvládne prekonať iné bariéry. Aj Ivanovi Páleníkovi sa neraz stalo, že odporučil niekomu
bezbariérovú reštauráciu, ale pre neho bol drobný schod ľahko prekonateľný, až
nepovšimnutý, ale pre nových návštevníkov to bol problém a dovnútra sa nedostali.
Každé takéto hodnotenie znamená neobjektívne posúdenie.
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Vôbec neplatí, že to, čo je neprístupné pre človeka na vozíku, je neprístupné aj človeku.
Niekedy je vo výhode jeden a niekedy druhý. Pokiaľ neexistuje detailný popis možných
bariér, môže napríklad človeka s barlami odradiť ikona o neprístupnosti budovy, aj keď
dôvodom sú dvere so šírkou 60 cm. Ak nevie, čo je dôvod neprístupnosti, nevyberie sa
tam, aj keď by sa do budovy možno dostal bez problémov. Systém monitoringu na gook je založený na popise, nie na hodnotení. Každý objekt je dokonale popísaný – okolie,
vstup, šírka rampy, dĺžka rampy, spôsob otvárania dverí, výška prípadných schodíkov,
prahy, druh povrchu, šírka dverí, dlažba, toaleta – umiestnenie a priestor, vybavenie,
automat a jeho výška umiestnenia, ... Užívateľ si zadá svoje parametre (napr. mám vozík,
ktorý prejde cez dvere do 60 cm, prekonám schod vysoký x cm) a aplikácia mu ukáže
zoznam inštitúcií, ktoré sú v jeho dosahu prístupné priamo podľa jeho potrieb.
Nevýhodou je náročnosť takého monitoringu a nízka dostupnosť monitorovaných
objektov mimo Bratislavy.

P ř es b ariéry
Pražská organizace vozíčkářů sa veľmi koncepčne zamerala na mapovanie bariérovosti.
Na stránke http://www.presbariery.cz/cz/ sa dajú nájsť aj metodiky k monitorovaniu. Je vytvorená mapa Prahy, kde sa v monitoringu zamerali na: objekty v rôznych
oblastiach, ako: kultúra, reštaurácie, služby, sociálne služby, šport, úrady, verejné toalety,
vzdelávanie, zdravotníctvo), dopravu (individuálnu aj hromadnú), zeleň (ako záhrady,
parky, cestičky).

W h eel m a p
http://wheelmap.org/ je nemecký projekt, ktorý má medzinárodný rozmer. Funguje
aj ako aplikácia, slúži ľuďom na vozíku a do posúdenia prístupnosti sa môže zapojiť
ktokoľvek. Na mape v každom meste aj obci identifikuje objekty (ako: škola, lekáreň,
kostol, ubytovacie zariadenie, reštaurácia, čerpacia stanica, banka, ...). Pri objektoch
je možné vyznačiť, či je prístupný, čiastočne prístupný pre invalidné vozíky alebo bez
bezbariérového prístupu (čo je dôvodom takého posúdenia nie je možné zistiť). Rovnako
je možné vyznačiť, či je v objekte bezbariérová toaleta alebo nie.
Výhodou tejto mapy je ľahké a prístupné hodnotenie budov, ktoré sú už na mape. Vďaka
prístupnosti je väčšia pravdepodobnosť nájsť hodnotené objekty. Na druhej strane toto
riešenie nemusí byť spoľahlivé a naozaj prístupné pre každého užívateľa.
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B ariéry v mojom živote
Po narodení a diagnostikovaní som bol zverený do starostlivosti detského neurológa
v Lučenci. Môj svet tvorila rodina a lekári. Už keď som mal 6 mesiacov, začala moja
mamka so mnou cvičiť podľa Vojtovej metódy. Ako trojročný som bol prvýkrát s mamou
v kúpeľoch v Šamoríne. Vďaka každodennému cvičeniu Vojtu minimálne dvakrát
denne, absolvovaniu kúpeľov v Šamoríne aj v Kováčovej ale aj po absolvovaní nejakých
alternatívnych terapií som sa pomaly naučil prevrátiť z boka na bok, potom sa plaziť a
časom aj chodiť po štyroch. Za to, aký som do veľkej miery sebestačný a ako sa menili
veci napriek prognózam, môžem z veľkej časti poďakovať mojim rodičom a najmä mojej
mamke. Vďaka cvičeniu Vojtu doteraz neznášam náš kuchynský stôl, na ktorom sme
cvičili. Pripomína mi tú bolesť a plač pri cvičení. Výsledky cvičenia Vojtu ale jasne badať.

Prvýkrát sám
Ako päťročný som išiel prvýkrát do kúpeľov v Kováčovej sám. Prvýkrát som bol preč
z domu, nechodil som do škôlky a naozaj som fungoval prevažne v domácom prostredí,
naviazaný na rodinu. Prvýkrát som bol bez svojej rodiny a na dlhé dva mesiace. Začiatky
boli pre mňa veľmi ťažké a smutné. Keď ma rodičia prišli navštíviť ich odchod bol pre
mňa ukrutne ťažký. Bol som taký nešťastný, že som tam preplakal asi 15 hodín denne.
Pracovníci z Kováčovej preto požiadali rodičov, aby chodili menej často, aby som si
zvykol.

Kováčová
Na druhej strane sme mali v kúpeľoch program a pomohli mi tam nie iba po zdravotnej
stránke ale naučili ma v priebehu rokov byť samostatnejším a priebojnejším. Je to dobré
miesto, kde sa dajú spoznať noví ľudia, nájsť kamaráti. S mnohými z nich som v kontakte
dodnes. Tie prvé pobyty v Kováčovej ma postavili na štyri, začal som loziť. Naučil som sa
kresliť, hoci doma som to nemal rád. Doma som sa porovnával s mamkou, s jej kresbami,
ktoré vyzerali dobre, moje boli kostrbaté. V kúpeľoch v kolektíve detí som zistil, že som
na tom podobne ako ostatní. Od tých detí som sa veľa priučil. Malo to viac dobrého ako
zlého, hlavne, keď sa nepozerám na ten smútok a samotu. Z prvej kúpeľnej liečby som si
domov priniesol obrovskú hŕbu pokreslených papierov. Počas základnej a strednej školy
som opakovane chodil na kúpeľnú liečbu v Kováčovej.
Počas školského obdobia som toho nakreslil tiež veľmi veľa, je to pre mňa relax a rád
kreslím podľa predlohy, krajinky, autá, …

60

MO N IToRING BA RI ÉR oVOST I

Do ma
Bývame v panelákovom dome na siedmom poschodí, vo Veľkom Krtíši. Sme normálna
štvorčlenná rodina. Otec veľa pracuje, donedávna pracoval ako baník. Je obetavý, dá sa
naňho vždy spoľahnúť a som dosť závislý na jeho pomoci, prenáša ma, kúpe, pomáha pri
každej bariére mimo domova. Radi chodíme spolu na futbal a rôzne kultúrne podujatia,
ale aj na pivo. Mama je moja opora, je mi všetkým, dôverníkom, dobrým priateľom
a radcom. Bez nej by som dnes nebol tam, kde som.
So sestrou, ktorá je mladšia o päť rokov, máme krásny súrodenecký vzťah. Veľmi si to
cením. Máme sa radi, často sa rozprávame a sme si vzájomnou oporou. Pomáha mi aj pri
bežných úkonoch, ktoré nedokážem urobiť sám.
Širšie rodinné zázemie vo Veľkom Krtíši nemáme. Rodičia sem prišli bývať po svadbe.

Vzdelávanie
Keď prišiel čas môjho nástupu na základnú školu, veľa možností nebolo. V Krtíši to
nebolo možné a do úvahy pripadala špecializovaná internátna škola v Košiciach.
Ľudia z okolia ešte chodia do školy do Novej Bane, ale keďže v Košiciach mám starkú
aj ďalších príbuzných, rozhodnutie bolo jasné. Košice sú vzdialené asi 200 kilometrov.
Neprichádzalo veľmi do úvahy, cestovať domov každý víkend.
Na internátnu školu pre telesne postihnutú mládež do Košíc som odišiel, keď som mal
7 rokov. Začal som predškolskou prípravou a chodil som tam aj na základnú a strednú
školu, ktorú som ukončil maturitou. Kým to bolo možné, asi do desiatich rokov, trávil
som víkendy u starkej. Keď to už starká fyzicky nezvládala, chodil som tam menej často
a víkendy som trávil aj na internáte. Neskôr som domov chodil iba na prázdniny. Je to
ďaleká cesta a cestovanie v piatky a pondelky je s riadnym zamestnaním ťažko zlučiteľné.
Škola v Košiciach má učebné osnovy aj ako bežné školy, v Novej Bani je škola myslí,
skôr pre ťažké stavy, vyučuje sa variant B a C. Nie som si tým ale celkom istý. Zvyknúť
si na to byť tak dlho preč z domu, bolo ťažké. Vlastne počas celého detstva, kým som
išiel do školy, som bol doma s rodinou. Nechodil som do škôlky. Potom prišiel prvý šok
v kúpeľoch a potom škola.
Na škole som si hneď našiel kamarátov. So svojím prvým spolubývajúcim na internáte
som v kontakte doteraz. Mal DMO ale kríval. Dosť mi pomáhal, tlačil ma, v tom čase som
používal invalidný kočiar. V niečom mi bol asistentom. Spolužiakmi sme boli až do 9. ročníka. Boli sme veľmi dobrí kamaráti. Čo sa týka bývania na internáte, tak tam sme sa v
izbách striedali, teda každý rok to boli noví spolubývajúci. Až časom som zistil, ako na to.
Ak sa na konci roka opýtam, či by som mohol budúci rok bývať s niekým, tak sa to dalo.
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Ubytovania sa delili na dievčenské a chlapčenské a ešte jedna časť boli ľudia s ťažkými
stavmi. Oni vyučovanie nemali. Pri ich stavoch to nešlo. Boli tam aj takí (aj na tomto
oddelení ale aj u nás), ktorí tam boli celoročne, ktorých sa rodičia vzdali. Boli vlastne
v detskom domove. Ale boli tam aj takí, kde za nimi chodili rodičia na návštevu, alebo
chodili domov iba na Vianoce (na sviatok, nie na celé prázdniny). Inak boli celoročne
v škole a na internáte (aj v lete). Vychovávatelia robili aj letné programy, pobyty.
Na internáte nás bývalo asi 200. Na škole nás bolo viac. Ale treba povedať, že v Košiciach
je materská, základná – obyčajná aj pomocná škola, učilište aj stredná škola. Na základnej
škole nás bolo v triede takých 8 - 9 ľudí a na strednú, na našu obchodnú akadémiu, sme
išli 4. Tam ale prišli aj noví ľudia, ďalší spolužiaci, ktorí k nám na základnú školu nechodili.
Najlepší predmet bola výtvarná ale aj matematika, prírodoveda - prírodopis. Voľný čas
s nami riešili vychovávatelia. Išli sme von, hrali sme nejaké spoločenské hry. Dôležité bolo,
aby sme si urobili úlohy a potom bol aj televízor. Vychovávatelia boli naši druhí rodičia,
najviac ich tam bolo popoludní.
Kolektív na škole a internáte bol super, cítil som sa medzi rovnými. A ak mi niekto nakričal,
že som na vozíku, tak to bolo jedno, veď aj on bol. Aj pracovníci boli dobrí, ale mal som aj
zlé skúsenosti. Spomínam si, že hlavne keď sme boli „pubertiaci“, tak sme večer o šiestej
dostávali na oddelenie ešte bochník chleba (ako druhá večera). O štvrť na sedem tam
ostalo iba prázdne vrecúško. Z domu sme mali nejaké trvanlivé potraviny, nejaké paštéty.
Zháňali sme chlieb aj z iných oddelení, kde im bolo veľa. :-)

Sťahovanie
Ešte počas štúdia v Košiciach sme doma rozmýšľali o presťahovaní sa do Košíc. Ukázalo
sa to ako veľmi komplikované. V Košiciach by sme nekúpili žiadny byt v hodnote ceny
nášho bytu vo Veľkom Krtíši. Ponuky na bezbariérový byt v Košiciach boli ešte vyššie ako
na obyčajný byt. Rodičia mali v Krtíši stabilné zamestnania, v Košiciach to bolo riziko.
Nezamestnanosť na Slovensku bola dosť vysoká. Ak by si nenašli dlhodobú prácu, mala
by problém celá rodina. Najväčšou prekážkou, prečo sme sa nepresťahovali bolo, že sme
nedokázali s našim rozpočtom vyriešiť v Košiciach základ - bývanie.

Stredná škola
Strednú školu mám ukončenú Obchodnú akadémiu, odbor základy všeobecného
podnikania. Na strednej škole mi prvé roky účtovníctvo vôbec nešlo. Veľmi som sa trápil a
riešil, či nemám prejsť radšej na učilište. Remeselná, manuálna práca sedlára remenára nie
je to, čo by som vzhľadom k môjmu znevýhodneniu, reálne zvládal. V poslednom ročníku
na strednej škole sa vrátila naša triedna učiteľka z materskej. Učila nás účtovníctvo a mne
to zrazu išlo. Tri roky som sa trápil a potom zrazu nebol problém.
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Kedysi bola škola v Košiciach inak vybavená. Mali sme tam zdravotnícky, školský
personál, mali sme aj vlastného lekára, neurológa, popoludní sa rehabilitovalo. Teraz je
tam vo väčšej miere domov dôchodcov, a hlavne teda zdravotnícky personál je preč. Tá
kombinácia študenti a seniori asi tiež nie je celkom ono. Škola začala prijímať aj zdravých,
tí sú drzejší aj k vychovávateľom, aj k seniorom. Už to nie je, čo to bývalo. Na škole majú
menej žiakov.
Na tejto škole som strávil naozaj krásnych štrnásť rokov, kde som sa okrem učiva naučil
aj veľa praktických vecí a skúseností, ktoré môžem využiť a uplatniť v ďalšom živote. Po
všetkých rokoch od ukončenia štúdia zisťujem, že študentské časy boli doteraz najkrajším
obdobím môjho života. Mal som tam seberovných kamarátov a priateľov. Prežil som
s nimi mnoho nezabudnuteľných zážitkov.

Záľuby
Rád pracujem na počítači, hlavne vo Worde.
Mojou srdcovou záľubou sú nákladné automobily a kamióny. Zisťujem a zháňam o nich
čo najviac informácií a rád ich aj kreslím. Práve táto záľuba je mojím najväčším snom.
Už ako malému chlapcovi sa mi páčili veľké autá a už vtedy som vedel, čím chcem
byť, keď budem veľký. Chcel som sa stať profesionálnym šoférom kamiónovej dopravy.
Môj zdravotný stav mi nedovoľuje, aby som išiel za svojím snom. Kupoval som také
odbornejšie časopisy o nákladných autách. Je to môj hnací motor, veľmi ma to baví. Ako
som sa k tomu dostal, sám neviem. Veci okolo cestnej dopravy a dopravných značiek
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som sa naučil skôr ako násobilku. Čo sa týka osobných áut, tak to nie je také zaujímavé,
ale nákladné autá rozoznávam aj zozadu.
Počas školy som robil aj SOČ o nákladných autách. Zohnať literatúru v škole a na internáte
bol problém. Dostupné som mal iba dve knižnice. Práve v škole a na internáte. V školskej
knižnici nič také nemali. Na internáte to nebolo omnoho lepšie. Nie je to celkom téma
pre ľudí s telesným postihnutím na škole. Čerpal som viac z vlastnej literatúry, časopisov
a dve hodiny denne som mal prístup na internet. Celú SOČ som písal na písacom stroji,
pretože počítače boli dostupné iba dve hodiny, potom sa miestnosti zamkli.
Rád kreslím, cestujem, spoznávam nové miesta a prírodné krásny nielen Slovenska.
Vo voľnom čase veľmi rád počúvam hudbu zo 70, 80 a 90-tych rokov, venujem sa lúšteniu
krížoviek a pozeraniu filmov rôznych žánrov.

Návrat domov
Po skončení školy som sa v júli 2007 vrátil domov. V lete bolo doma ešte dobre.
Na jeseň ale sestra odišla na internát. Prv som oceňoval kľud, oddych, ale postupne som
zistil, že sa neviem dostať z bytu a o elektrickom vozíku som vtedy ešte nerozmýšľal.
Po Krtíšskych kopcoch to na mechanickom vozíku sám nezvládam. Bol som celkom
odkázaný na pomoc rodičov. Od rána do tretej popoludní som bol doma sám. Rodičia
boli v práci. Ja som urobil čo som zvládal. Bavilo ma písanie, robil som veci, aby som
zabil čas. Zistil som ale, že mi chýba kolektív, komunikácia s ľuďmi. Je to veľký šok, keď sa
po 14 rokoch vrátiš z kolektívu vyše 200 ľudí domov, kde sa stretávaš tak so žiadnym
alebo maximálne s troma ľuďmi. Po roku alebo neskôr bolo nevyhnutné začať riešiť, čo
ďalej. Chcel som ísť niekam do kolektívu.

Odchod z domu
O zariadení v obci pri Lučenci sme sa dozvedeli od zdravotnej sestry môjho lekára.
Vedela, že v tam niečo také je, lebo žije v okolí. Boli sme sa tam pozrieť a zapísali ma
do poradovníka. Tam sme sa dozvedeli aj o Zvolene. Pozreli sme sa aj tam. Ale tam sa
mi nepozdávali klienti. Nebolo to celkom to, v čo som dúfal. Boli veľmi mladí a dosť
ťažké stavy. V tom prvom zariadení v obci to vyzeralo lepšie. Mohol som to vyskúšať,
lebo všade je skúšobná doba. V zariadení pri Lučenci som bol v poradovníku vyššie,
vo Zvolene by to ešte trvalo, ale Zvolen sme zavrhli ešte, keď sme sa tam boli pozrieť.
Prvým kamarátom v zariadení bol náš kuchár. Predpokladal som, že aj medzi klientmi si
nájdem kamaráta, že to, čo som zažil v Košiciach, zažijem aj tu. To sa nestalo.
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Priestory v zariadení nie sú ideálne bezbariérové. Dá sa tam ale fungovať. Aj tam sa
najprv obávali, koľko podpory, asistencie budem potrebovať, ale nie je to také zlé :-).
Prvé roky bolo v zariadení viac pracovníkov. Potom sme prešli pod iné zariadenie
v Lučenci a znížili počet pracovníkov na polovicu. Aj kvôli administratívnej záťaži a iným
potrebným veciam sa nestíhajú viac venovať klientom, ako to bolo predtým, keď bolo
zamestnancov viacej. Preto využívam túto možnosť na pomoc zamestnancom aj ja.
V zariadení sa poskytujú sociálne služby klientom s telesným a mentálnym postihnutím
formou denného a týždenného pobytu. Ja som tu od roku 2009. Od septembra 2009
som pozoroval individuálnu činnosť, a potom som sa zapojil do práce s klientmi formou
asistencie špeciálnemu pedagógovi.
Prvé roky som bol iba na mechanickom vozíku, doma som už mal elektrický vozík
a nakoniec sme sa doma dohodli, že je lepšie aby som mal elektrický vozík v zariadení.
Kým sme mali staré auto, bolo náročné ho previezť. Teraz je už ten presun jednoduchší.
Vtedy sme ho odviezli na prívesnom vozíku do zariadenia a potom bol iba tam. Umožnilo
mi to ale chodiť do Lučenca. Tam som v kontakte s dobrovoľníkmi a môžem koordinovať
dobrovoľníkov a pomáhať v spolupráci s nimi pri príprave aktivít pre klientov. Som
spojivom medzi dobrovoľníkmi, pracovníkmi a klientmi. Snažím sa, aby veci, ktoré
pripravujú dobrovoľníci, boli šité na potreby a záľuby klientov.
Je pravda, že keď som v zariadení strávil nejaký ten rok, plánovali sme, že budem
riešiť dobrovoľnícku činnosť u pani ekonómky/účtovníčky v Lučenci. Ale keďže sedia
v bariérových priestoroch, neviem sa tam dostať.
Fungujem dosť samostatne. Občas idem s našim bývalým kuchárom v obci na pivo. Cez
deň chodievam do Lučenca (to sa dalo, až keď sme do zariadenia priviezli elektrický
vozík). Dopoludnia pomáham pracovníkom v zariadení, večer riešim administratívne
veci okolo dochádzky a štatistík klientov. V zariadení sa s klientmi venujeme výchovnej
činnosti.
Taká normálna komunikácia v zariadení je s pracovníkmi. Keď som chcel niečo robiť,
nejako zmysluplne tráviť čas, musel som byť iniciatívny. Inak by to bolo také isté ako
doma, len v zariadení za to aj platím. Nudil by som sa a bol mimo kontaktov. Nejaké
bližšie vzťahy ale nemám ani s pracovníkmi ani s klientmi. Nemáme spoločné záujmy.
Kamarátim sa skôr s dobrovoľníkmi.
Trochu aj rozmýšľam, či v zariadení ostať, alebo sa vrátiť domov. Ešte je dobré, pokiaľ
mám iné aktivity, ktoré môžem robiť, pokiaľ sú nejaké výzvy, robím na niečom, čo ma
zamestnáva. Teší ma, keď robím niečo pre iných, je to dôležité aj pre mňa.
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Ako to tu funguje
Klasika je, že v pondelok ráno klienti pricestujú, sú raňajky, potom povíkendová komunita,
desiata, vychádzka (sú v skupine, lebo klienti nemôžu ísť bez sprevádzajúceho). Na
prechádzku pripadá do úvahy viac ako jedna trasa. Popoludní je oddych. Klienti radi
oddychujú a spia. Kolektívne športy sa veľmi nedajú, ale napr. Rumikubb je dobrá
a obľúbená hra. Mne už tiež pomaly dochádzajú nápady, čo sa s nimi zahrať. Sú tam
ľudia s mentálnym postihnutím, autizmom aj kombinovane postihnutí, sú tam ľudia
s poruchami správania. S podobnými ľuďmi som prišiel do kontaktu aj v Košiciach na
škole, resp. na internáte. Po olovrante je individuálny program. Tým, že je tam teraz málo
zamestnancov, na dielne, terapie veľa času nie je. Pracovníčky riešia stravu (ktorá sa teraz
iba dováža), prebaľovanie a nemajú toľko času na aktivity s klientmi. Počas týždňa sa
namiesto dopoludňajšej komunity robia iné veci napr. v utorky sa rozprávame o nejakých
témach (každoročne sa témy opakujú). V stredy niečo vyrábame - robí sa napr. ovocný
alebo iný šalát, pokiaľ je nejaká akcia, tak sa robí nejaký nepečený koláč. Vo štvrtky sa
vychovávateľka venuje vyučovaniu. Často riešime písanie textu a matematiku. Čítanie
riešime menej, lebo to sa veľmi rušíme, keď je v miestnosti nejakých 10 ľudí. A v piatky
máme muzikoterapiu s nástrojmi, alebo počúvame relaxačnú hudbu.
Večer sa pozerá telka. Štandardne sa chodí spať o takej deviatej. Ja ešte večer robím.
Mám vtedy kľud na robenie tabuliek, riešenie dochádzky a také veci. Popoludní sa
zvyčajne idem prejsť do Lučenca. Večer sa snažím byť v kontakte s kamarátmi z Košíc,
z kúpeľov, aby sme si udržali vzťahy.
Ráno vstávam o štvrť na osem. Snažím sa ísť rýchlo do kúpeľne, kým ju mám sám
pre seba. Kúpeľňa je spoločná a nie je veľká, je tam menší manipulačný priestor. Keď už
sú tam ďalší ľudia, tak je to dosť náročné a tiež mám rád súkromie.
Počas fungovania na mechanickom vozíku som sa dostal iba na vychádzky po obci. Keď
som po škole ostal doma, tak môj kontakt ostal obmedzený na rodičov. Vedel som, že
už také prostredie, taký kolektív ako v Košiciach, očakávať nemôžem. Dúfal som ale,
že sa nájde aspoň niekto ako ja, ale žiaľ medzi klientmi som nenašiel blízkeho človeka/
kamaráta.

Do brovoľníci
S dobrovoľníkmi som sa spoznal v roku 2012. Išli sme z obce na návštevu do Lučenca
a tam som sa dozvedel o dobrovoľníkoch. Zoznámili ma s chalanom, ktorý sa stabilne
dobrovoľníctvu venoval.
Viac dobrovoľníkov, ale takých ozajstných, je zo zdravotnej školy. Z pedagogickej
chodia na povinnú prax a nie sú motivovaní „dobrovoľníčiť“. Na zdravotníckej škole majú
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dobrovoľnícky krúžok, ktorý vedie jedna stredoškolská učiteľka. Spolupráca je veľmi
dobrá a aj dobrovoľníci sú spoľahliví a ochotní.
Aj vďaka dobrovoľníkom sme začali riešiť, ako sa dostanem zo obce do Lučenca. Nízko
podlažná MHD veľmi nechodí. Asistenta a auto v zariadení nemám. Takže neostalo iné,
ako priviezť elektrický vozík. Vtedy sme ho priviezli na zapožičanom prívesnom vozíku.
Nepríjemné bolo, že som ho mal celé leto v zariadení a doma som ho nemohol používať.
Keď sme potom kupovali nové auto, tak sme už riešili, aby sa nám zmestil aj elektrický
vozík, ktorý nie je skladací.

Cesty do Lučenca
Do Lučenca sa inak ako na elektrickom vozíku nedostanem. Ísť ale na elektrickom vozíku
znamená, že sa ani v Lučenci na niektoré miesta nedostanem, lebo niektoré prekážky
s elektrickým vozíkom neprekonám (ani s pomocou nejakého asistenta). No ale naučil
som sa, aby som na nové miesta nechodil elektrickým vozíkom, alebo aspoň to otestoval
najprv iba pohľadom z diaľky. Do Lučenca teda jazdím na elektrickom vozíku bez asistenta
a po krajnici. Je tam veľká premávka, je to hlavný ťah medzi Lučencom a Zvolenom.
Chodí tam veľa osobných aj nákladných áut. Nie som jediný, kto na tejto trase jazdí.
V teplejších mesiacoch dosť seniorov využíva bicykel a chodievajú do Lučenca.
Pri jazde na elektrickom vozíku si musím dobre naplánovať, kam chcem ísť a plánovať
výdrž batérie podľa dĺžky a náročnosti trasy, aby mi stačila aj na cestu späť. V kopcovitom
teréne, alebo na snehu je jej spotreba rýchlejšia. Na vozíku mám reflexné prvky a snažím
sa o čo najväčšiu bezpečnosť. Naučil som sa pravidlá a značky, veď som riadny účastník
cestnej premávky. Informoval som sa aj, či nepotrebujem nejaký vodičský preukaz alebo
niečo také. Povedali mi, že vraj nie.
No a keď dostanem defekt, nejako musím dôjsť domov. Potom môžem riešiť opravu, ale
zvyčajne ma to na pár dní zablokuje. Teda môžem vtedy využívať iba ten druhý vozík
(mechanický/elektrický).
Je nepríjemné, keď sa automaticky predpokladá, že mám využívať iba individuálnu dopravu. Nemôžem si zaplatiť asistenta, ktorý bude k dispozícii kedykoľvek, aby ma odviezol do
Lučenca, do obce. Mzda asistenta je natoľko nezaujímavá a nízka, že je náročné niekoho
nájsť. Možno, keby som ho potreboval iba večer, robil by to niekto popri zamestnaní.
Keď potrebujem ísť na miesta, kde potrebujem prekonať prekážky, ktoré sa na elektrickom
vozíku prekonať nedajú, znamená to, že na celý čas potrebujem asistenta, aby so mnou
prešiel tri kilometre do Lučenca s mechanickým vozíkom, vyriešili sme, čo je potrebné
a znova sme prešli tri kilometre naspäť. Za potrebný čas ho musím aj zaplatiť. Nedá sa
cestovať s dvoma vozíkmi, aby som v Lučenci presadol a pokračoval s asistentom.
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Bežné denné skúsenosti
Z takých bežných skúseností mám zvláštnu skúsenosť s niekoľkými predajňami TESCO.
Majú vybudovanú bezbariérovú toaletu ale je zamknutá. Keď sa už dostanem ku kľúču,
čaká ma vždy nepríjemné prekvapenie. Na toalete je umiestnený neskladací mechanický
invalidný vozík. Majú nejakú vnútornú politiku, že vozík musia mať, ale nemajú
riešenie, kam ho dať. Na troch rôznych miestach som sa stretol s tým, že ho umiestnia
do bezbariérovej toalety. Pre mňa je príliš náročné, aby som sám na vozíku dokázal
vytiahnuť ďalší vozík z toalety, aby som ju mohol použiť. Potom ho tam znovu zaparkovať,
zamknúť a odísť. Ak by mi automaticky s výdajom kľúča išli vyriešiť vyprázdnenie
miestnosti, bolo by to v poriadku. Ešte lepšie by bolo, keby našli iný, vhodnejší priestor,
kam tento vozík umiestnia.
Čo sa týka nízko podlažnej dopravy, mám skôr informácie z druhej ruky. Niekde síce
nízko podlažné spoje chodia (vlaky, MHD, prímestská doprava), ale nie je v cestovnom
poriadku vyznačené, v ktorých časoch bude doprava zabezpečená nízko podlažným
prostriedkom. Zmysel zaradenia nízko podlažných spojov je potom - žiadny. Ak majú
byť nízko podlažné spoje pomocou pre ľudí so zníženou mobilitou, tak si cestu ľudia
so zníženou mobilitou musia vedieť naplánovať, tak, aby mohli cestovať prístupnými
spojmi. Umožní im to využívať verejnú dopravu, keď potrebujú navštíviť lekára, nakúpiť
v obchode, navštíviť priateľov, ísť do knižnice. Nemôžem predsa čakať na stanici/zastávke
pol dňa a stále si nebyť istý, či vhodný spoj dnes vôbec príde.
Mám ešte veľmi čerstvú skúsenosť z cestovania hromadnou dopravou v Košiciach.
Všetky nové typy električiek sú v strednej časti vozňa nízko podlažné a s dostatočným
priestorom pre mechanický aj elektrický vozík. Ak som správne pochopil, tak tieto nové
električky majú aj hydraulickú plošinu, ktorá je ovládaná priamo z miesta vodiča. Nevidel
som to na vlastné oči a nevyskúšal, pretože vodič električky prvý deň jazdil na tomto
type a nebol ešte zaškolený pre jej použitie.
Všimol som si však, že osoba, ktorá je na mechanickom vozíku sama, do tejto električky
nenastúpi a je potrebná pomoc asistenta. Medzi nástupišťom a tou časťou vozňa, ktorá
je nízko podlažná, je potrebné zdolať jeden schod a v mnohých prípadoch medzi
nástupišťom a električkou vzniká aj väčšia medzera. Osoba na elektrickom vozíku by sa
do tejto električky neodstala ani za pomoci asistenta.
Ak by ale tieto nové električky boli vybavené hydraulickou plošinou ovládanou priamo
z miesta vodiča (ako nám povedal vodič električky), alebo aj mechanickou, resp. manuálne
vyklopiteľnou plošinou, v takom prípade by do električky bez problémov nastúpila osoba
na mechanickom aj na elektrickom vozíku, dokonca bez asistencie inej osoby. Tieto nové
električky začali v Košiciach premávať koncom roka 2015.
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Kúpeľná liečba pre dospelých
Kúpeľná liečba v Kováčovej je v dospelosti komplikovaná a málo dostupná. Je tam pravidlo,
že imobilná dospelá osoba (neviem či to upravili aj pre deti) musí prísť s doprovodom. Je
to veľmi drahé a je tam strašná nuda. Nie je tam čo robiť. Mám tri procedúry počas dňa,
sú dosť rozhádzané a nie za sebou. Zvyšok času trávim so svojím doprovodom. A takto
trávi čas každý. Nové kontakty vznikajú minimálne. Zaplatiť ubytovanie a stravu pre
dvoch ľudí na tri týždne je drahý špás. Našťastie, naposledy sme tam boli okolo leta, tak
sa dalo aspoň byť vonku. Ak by sme išli v zime, asi by sme ukončili kúpeľnú liečbu skôr.
To, že pre dospelých (neviem či aj deti) sa zmenili pravidlá, sme zistili tesne pred
nástupom do kúpeľov. Mali sme veľké šťastie, že si otec mohol rýchlo zobrať tri týždne
dovolenky. Ak tam ešte niekedy pôjdem, tak sme rozmýšľali, že by sme tam denne
dochádzali (pokiaľ by boli ochotní rozumnejšie naplánovať časy procedúr). Tri týždne
sú veľa. Príde nám lacnejšie, keď sme išli celá rodina k moru letecky na týždeň ako
Kováčová. Na svalstvo pomáha aj more, bol som uvoľnenejší. V Kováčovej pre dospelých
nie je žiaden program či iné príležitosti pre spoločenský život. Na izbe som so svojim
asistentom a už prirodzene neprichádzam do kontaktu s inými ľuďmi na liečení.
Ak by som mal stabilnú prácu a príjem, mohol by som opäť šetriť aj na dovolenku
s rodičmi. Bolo by to krásne, ak by sme takto mohli ísť aspoň každý druhý rok k moru,
hlavne, ešte kým rodičia so mnou vládzu.

Poučenie z vlastných chýb
Na nové miesta je lepšie ísť na mechanickom vozíku. Na ňom sa dajú prekonať aj
väčšie, náročnejšie prekážky s asistentom. Keď priestor spoznáš a zistíš, či je to
dostupné aj na elektrickom, môžeš potom používať aj ten.
Netestuj nový chodník, najprv si ho obzri z cesty, po ktorej bezpečne vieš ísť. Netestuj, či je bezbariérový, keď si na elektrickom vozíku, alebo keď si bez asistenta
na mechanickom vozíku.
Pri mechanickom vozíku dávaj pozor na prekážky, ktoré sú od seba v nepríjemnej
vzdialenosti, na vzdialenosť predných a zadných kolies vozíka. Neskúsený asistent môže nevhodnou manipuláciou zničiť vozík a vyklopiť ťa z neho.
Ak si v meste, kde funguje nízko podlažná MHD, je jednoduchšie použiť mechanický vozík (ale v mojom prípade asi aj cestovať s asistentom). Rovnako pri využívaní inej hromadnej dopravy - autobusová, železničná, letecká.
Na toalety choď v dostatočnom predstihu, aj keď sú tam bezbariérové toalety,
nikdy nevieš, ako dlho budeš hľadať, kde je od nich kľúč, resp. čo všetko treba
z miestnosti povynášať, aby si toaletu mohol použiť.
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Priprav sa na to, že ťa bude výťah utláčať. Niektoré výťahové dvere sa budú
zatvárať, aj keď si ešte nestihol nastúpiť, ale pracuješ na tom.
Aj keď sa niečo tvári, že to má slúžiť práve pre teba na prekonanie bariér, nie vždy
sa tomu dá veriť. Nebuď prvý, kto bude testovať prístupnosť, použi zdravý rozum,
nemusíš nikomu prakticky dokazovať, že toto riešenie je zlé, ak chce, nech si to
vyskúša sám.
Neočakávaj, že raz ráno bude všetko bez bariér. Nie je ale ani dôvod zmieriť sa
s tým a mlčať, že sa nedá dostať do verejných budov, verejnej dopravy, ...
Prístupnosť vlastného bezbariérového bývania je nepriamo úmerná výške
invalidného dôchodku spolu so šancou zamestnať sa (najlepšie so slušným
príjmom).
Keď ideš na úrad, zober si so sebou aj knihu, podložku, čo ak sa nebudeš mať kde
podpísať, lebo pult bude v nedostupnej výške?
Nezabudni oceniť ústretové správanie úradníka/pracovníka, ktorý svojou ochotou
a iniciatívou napráva bariérové nedostatky priestorov. V prípade bezbariérových
priestorov funguj rovnako ako ostatní klienti. Nie je nesprávne očakávať rovný
prístup.

S ny a p l ány do budúcnosti
Plánov do budúcnosti mám mnoho, ale vzhľadom na moje telesné postihnutie je realizácia
o čosi ťažšia. Z väčšej miery som odkázaný na pomoc iných. Mojim prvým plánom bolo
úspešne dokončiť strednú školu s maturitou. To sa mi podarilo.
Rád by som si udržal alebo aj zlepšil svoj zdravotný stav a bol v čo najväčšej miere
sebestačný. Chcel by som si nájsť zamestnanie v oblasti výpočtovej techniky alebo
administratívnej činnosti. Celkom ma baví aj účtovníctvo. Tiež by som sa chcel venovať
výtvarnému umeniu (maľovaniu a kresleniu). Mojou túžbou je založiť si vlastnú rodinu.
Keďže rád cestujem, uvítal by som možnosť naplánovať si cestu, aby ma nezaskočili
prekážky na nových miestach. Vedel by som, kde ma čakajú aké bariéry a ako sa dajú
prekonať. Mať iba informáciu, že hotel je bezbariérový, je trochu málo. Aj do toho hotela
potrebujem docestovať, a tiež by som si rád pozrel mesto, navštívil pamiatky, ktoré sú
prístupné ...
Napríklad v Krtíši býva asi 5 ľudí na vozíku. Veľmi sa nepoznáme, nestretávame sa. Niektorí
majú kombinované postihnutia. Keď sa v meste stretneme, tak prehodíme nejaké slovo,

70

MO N IToRING BA RI ÉR oVOST I

ale inak nie. Čo viem, tak dvaja sa stretávajú, ale tam sú v kontakte už dlhodobo aj rodičia.
Odovzdávanie skúseností v Krtíši veľmi nefunguje. V Lučenci toho veľa nepoznám
a v Košiciach by to asi bolo inak. Tam sa poznám a kamarátim s mnohými ľuďmi.
V Košiciach by som fungoval už inak.
Ak by existovalo aj niečo ako mapa chodníkov, dopravy, budov, ... to by bolo veľmi
nápomocné. Aspoň vo väčších mestách. A ak by som mal ešte aj možnosť výberu, nie
iba ísť do cukrárne, ale môcť si aj vybrať cukráreň, kde majú také tradičné cukrárenské
koláče alebo cukráreň, kde majú perfektný čokoládový koláč a skvelú kávu, tak to by sa
mi páčilo. Mňa by síce skôr zaujalo pivo a radšej by som išiel niekam, kde čapujú Urpiner,
ako kde čapujú hoci aj výberové zahraničné značky.
Na škole nás nepripravovali, ako zvládať prekážky, aké sú optimálne riešenia. Asistentom
môže byť ktokoľvek, nemajú nejaké školenia, tréningy. Asistent by ale mal mať silu
v rukách, či potrebujú nejaký zácvik neviem, zo svojej skúsenosti už niečo viem poradiť, ale
napríklad otec a dobrovoľník Ivan mali trochu odlišné techniky Ak by fungovali agentúry
asistentov, tak nejaké základné školenie o manipulačných zručnostiach s mechanickými
vozíkmi by nemuseli byť zlé. Rovnako odporúčania, ako dvíhať a manipulovať s človekom
na vozíku a chrániť svoju chrbticu. A často sa ešte nájde niečo, čo človeka opäť zaskočí.
Napr. otáčavé dvere, ktoré som už neraz zasekol. Manipulačný priestor tam takmer nie je
a potom čakám na vyslobodenie ja, aj ostatní uzamknutí v dverách, pred budovou alebo
vo vnútri budovy. Aj by som niekedy použil iný vchod, ale posledná skúsenosť bola, že
dvere sa dali otvoriť iba z vnútra.

Optimálne už od detstva
Aká je moja predstava, o optimálnom živote na vozíku už od detstva? Páčilo by sa mi,
keby som do materskej školy aj základnej mohol chodiť v Krtíši. Integrácia je dobrá
vec, chodil by som do miestnej školy a budoval vzťahy tu. Po návrate z Košíc, vlastne
po 14 rokoch v Košiciach, mi veľmi chýba, že tu nemám kamarátov. Zázemie som si
14 rokov budoval tam. Kamarátstva teda udržiavam cez telefón a internet. Nejaké
kontakty z detstva, ktoré som mal, sa neudržali. Ľudia majú svoje rodiny, už to nefunguje.
Po príchode do zariadenia v obci prišla fáza života, kedy som začal hľadať a budovať
kamarátstva od začiatku. Asi by to bolo iné, keby som zostal v Lučenci. Takto sú ďaleko
aj dobrovoľníci.
Vedel by som si predstaviť fungovanie a život v Košiciach. Buď by som bol v kontakte
so svojou bývalou školou, alebo v nejakých službách, kluboch s mojimi bývalými
spolužiakmi, či ľuďmi, s ktorými som sa počas štúdia stretol. Aj v našom okolí som niečo
také hľadal a zobral som, čo tu bolo. Je to lepšie ako nič, ale aj tak je to málo.
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Ak by sa mi v Košiciach naskytol bezbariérový prenájom z rozumnú cenu, resp. vlastné
bývanie. a mal by som aj pracovnú ponuku, určite by som potreboval buď rodičov alebo
asistenta. Celkom sám by som to nedal. Poznám svoj zdravotný stav. Priznali mi asistenta
na dve hodiny denne. Mal som problém takého nájsť, lebo jedna pani, ktorá bola ochotná,
chcela prácu na 8 hodín denne, bola nezamestnaná. Nie je to ani poriadne zaplatená
práca. Väčšie mesto ponúka iné príležitosti a asi je aj jednoduchšie nájsť asistentov. Takže,
ak by som mal bývanie, prácu aj asistenciu, vybral by som si Košice. Poznám mesto,
poznám komunitu seberovných. Košice by boli z môjho pohľadu ideálne. Môj život by bol
taký normálny. Ráno do práce, potom nákup, odtiaľ domov, na rande alebo na pivo, ...
Vedel by som si pri sebe predstaviť priateľku, neskôr manželku. Taký bežný život.
Páčilo by sa mi to.
Trochu som dúfal, že v obci alebo v Lučenci si nájdem kamarátku, a že by to potom
mohlo pokračovať ďalej. Keď mám melancholickú náladu, snažím sa vyrozprávať. Veď nie
vždy sa sny a túžby plnia. Zatiaľ sa mám s kým vyrozprávať.

Na záver
Verím, že pomaličky aj monitoringy a dohovory prinesú svoje ovocie. Zo dňa na deň
sa tieto úpravy neurobia. Človek nikomu nepraje, aby skončil na vozíku, alebo inak
znevýhodnený. Nikdy ale nevieš, čo sa ti môže stať. Raz zostarneš a budeš sa potrebovať
niekam dostať. Nebudeš zvládať dvíhať nohy a nastupovať po vysokých schodoch
do vlaku. Alebo budeš mať dieťatko a bez auta sa nepohneš nikam, lebo to inak nejde.
Alebo pocestuješ s ťažkou batožinou, ... nikdy nevieš.
Monitorovať prístupnosť určite odporúčam. Hlavne ľuďom, ktorí sú odkázaní na vozík,
aby takto aj sami pre seba zistili, čo zvládnu, čo sa dá, ale môžu tak pomôcť aj iným.
Mali by existovať stránky, kde sa dá niečo také jednoducho nájsť. Na stránkach mesta,
v GPS? Informácie sa dajú vždy dopĺňať. Ako dobré príklady slúžia aj niektoré iniciatívy
na Slovensku, ale aj zo zahraničia.
Ak som v nejakom meste doma, časom preskúmam svoje okolie, miesto, kde žijem. Veci
sa síce pomaly, ale menia.
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Os obná s kúsenosť ot vá r a o či
Pred štyrmi rokmi sme mali v Lučenci pochod - vozičkári aj mamičky s kočíkmi.
Na pochode sme ukázali, po ktorých chodníkoch a kam sa dá dostať. Riešili sme aj
využitie nízkopodlažných autobusov. Do pochodu sa zapojila aj pani primátorka. Požičala
si vozík a asistent ju viezol. V jednej chvíli pri zdolávaní obrubníka bola takmer vyklopená
z vozíka. Mala šťastie, že je mobilná a vstala na vlastné nohy. Skončila by asi s rozbitým
nosom, rozbitou hlavou. Aj takéto skúsenosti otvárajú oči. Vyskúšaj si byť asistentom
osobe na vozíku, vyskúšaj si deň, týždeň na vozíku a skús žiť svoj bežný život.
Aj vďaka takýmto skúsenostiam sa začali riešiť bezbariérové nájazdy na chodníky.
Na overenie bezbariérovosti vstupu do budov knižníc by som podobnú skúsenosť
odporučil aj pracovníkom knižnice. Predpokladám, že iný pohľad by získalo mnoho ľudí,
ktorí pracujú na úradoch, vlastnia obchody, poskytujú služby, pracujú s ľuďmi. Aby strávili
jeden týždeň alebo poctivo aspoň jeden deň na invalidnom vozíku, s bielou paličkou
ale aj bez zvukov sveta.
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