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Úvod 

Rastúci počet študentov so špecifickými potrebami vrátane 
študentov s obmedzenou mobilitou a orientáciou (napr. so zmyslovým 
a telesným postihnutím) prináša zvýšené nároky na vysokoškolské 
vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú v zmysle zákona o vysokých školách 
zodpovedné za vytvorenie „všeobecne prístupného akademického 
prostredia aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre štu-
dentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich 
študijný výkon1“. Cieľ je jasný a úzko korešponduje s právom každého 
na primerané podmienky pre štúdium a pobyt na vysokej škole. 

Všeobecná prístupnosť znamená, že každý, kto navštívi vysokú 
školu, mal by byť schopný urobiť tak efektívne a samostatne. To sa 
týka nielen študentov, ale i pracovníkov a návštevníkov vzdelávacej 
inštitúcie. Prístupnosť akademického prostredia  z hľadiska osôb so 
zdravotným postihnutím znamená prístup k prostrediu, programom a 
službám samostatne, bez pomoci druhých osôb. Všeobecný prístup, 
ktorý zmieňuje zákon, predpokladá uplatňovanie princípov univerzál-
neho dizajnu. Univerzálny dizajn znamená uprednostniť pred projekto-
vaním prostredia pre priemerného používateľa návrhy a postupy, 
ktoré zohľadňujú potreby, možnosti a limity osôb so širokým spektrom 
schopností, veku, štýlov učenia sa, práce s informáciami, komunikácie 
a ďalšie vlastnosti. 

Pred vysokými školami stojí dôležitá úloha – identifikovať úroveň 
prístupnosti akademického prostredia a prijať a realizovať opatrenia 
vedúce k odstraňovaniu bariér a predchádzaniu tvorbe nových bariér 
vo všetkých oblastiach vrátane fyzického prostredia. Mnohé vysoké 
školy sú v tomto procese veľmi úspešné a darí sa im podmienky 
neustále zlepšovať. Iné dlhodobo zápasia s výzvami, najčastejšie na-
rážajú na technické problémy a absenciu alebo nedostatok finančných 
prostriedkov. V takých podmienkach sú malé vylepšenia, ktoré spo-
radicky robia, skôr na škodu; predstavujú neraz iba čiastočné riešenie 
prístupnosti, určené pre konkrétneho študenta, ktoré však nemusí byť 
vhodné pre skupinu ďalších študentov. Veľkým nedostatkom je, keď 
sa veci robia nesystémovo a laicky (bez ohľadu na zákon), pretože 

                                                
1
 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, §100 ods. 1 
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výsledkom môže byť nevhodné riešenie, neefektívne a nehospodárne 
nakladanie s verejnými zdrojmi. 

Dokument Národný program rozvoja životných podmienok osôb so 
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 ukladá jednotlivým 
rezortom úlohy na najbližšie obdobie. Ich plnenie sa pravidelne vyhod-
nocuje. K veľmi aktuálnym úlohám pre MŠVVŠ SR patrí príprava 
Národného akčného plánu vytvárania prístupného akademického 
prostredia a zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špe-
ciálnymi potrebami. Ministerstvo školstva reaguje na túto úlohu aj 
ponukami, v rámci ktorých majú vysoké školy možnosť monitorovať 
stupeň prístupnosti akademického prostredia, riešiť debarierizáciu a 
prijímať opatrenia zamerané na prevenciu vytvárania bariér v prístup-
nosti akademického prostredia. Využívať možno podporu v rámci roz-
vojových projektov na monitorovanie, odstraňovanie fyzických bariér, 
ako i na prípravu akčných plánov debarierizácie. 

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa v roku 2014 riešil 
rozvojový projekt  008UK-2/2013 Identifikácia bariér v prístupe k vyso-
koškolskému vzdelaniu na Univerzite Komenského. V jeho rámci sa 
posúdila úroveň fyzickej prístupnosti na fakultách UK. Všetky fakulty 
disponujú správami z monitoringu, ktoré zahŕňajú odporúčania pre 
túto oblasť. Odporúčania sú vhodným základom pre riešenie prístup-
nosti a pre prípravu plánov na komplexnú debarierizáciu. Včasná prí-
prava tak zvyšuje šance vysokej školy uspieť pri uchádzaní sa o fi-
nančné príspevky, ktoré, verme, bude MŠVVŠ SR poskytovať 
vysokým školám v budúcnosti. 

Predkladaný zborník odborných príspevkov ponúka výber pravidiel, 
odporúčaní a príkladov ako postupovať pri zlepšovaní prístupnosti na 
vysokých školách a v ich ubytovacích zariadeniach. Jeho súčasťou je 
grafická príloha k jednotlivým príspevkom, ktorá sa nachádza na 
priloženom DVD. 

Čitateľovi dávame do pozornosti aj najnovšie publikácie z tejto 
oblasti: 
1. Rollová, L., Samová. M., Čerešňová, Z., Končeková, D., Korček, P.: 

Identifikácia architektonických bariér vo vysokoškolskom prostredí. 
Vydavateľstvo STU Bratislava 2015. ISBN 978-80-227-4451-5 

2. Čerešňová, Z., Rollová, L.: Tvorba inkluzívneho vzdelávacieho 
prostredia. Vydavateľstvo STU Bratislava 2015. ISBN 978-80-227-4452-2 

Veríme, že publikácia bude užitočná a využije sa v prospech celej 
akademickej komunity. 

Elena Mendelová  
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1 Architektonické bariéry  
vo vysokoškolskom prostredí 

Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. 
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

 
Kľúčové slová: architektonické bariéry, humano-centrická tvorba, 
prístupnosť 

1.1 Právo na vzdelanie verzus architektonické 
bariéry 

Právo na vzdelanie patrí medzi základné ľudské práva, a preto 
musí byť zabezpečená prístupnosť vzdelávania pre všetkých ľudí 
vrátane osôb so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Každý 
človek má právo byť vzdelávaný v prostredí, ktoré akceptuje diverzitu 
ľudí a nesegreguje osoby so znevýhodnením, ale vytvára inkluzívne 
prostredie pre všetkých ľudí. Právo na vzdelanie môže byť úspešne 
realizované len v prípade, ak edukačné prostredie bude navrhnuté 
tak, že umožní všetkým ľuďom rovnocennú prístupnosť a užívateľnosť 
prostredia. 

Situácia na Slovensku z hľadiska prístupnosti vzdelávania nie je 
veľmi uspokojivá. Jednou z najväčších prekážok je existencia archi-
tektonických bariér v školských budovách a areáloch. Pri navrhovaní 
novostavieb alebo pri obnove a modernizácii existujúcich budov sa 
projektanti mnohokrát obmedzia iba na vytvorenie bezbariérového 
vstupu do budovy, pričom ďalší pohyb, užívanie a orientácia 
v jednotlivých častiach objektu zostávajú nedoriešené. Mnohé bezba-
riérové úpravy boli na školách realizované iba z vlastného rozpočtu 
(finančne obmedzeného), čím často dochádzalo k provizórnym, 
nekomplexným a neodborným riešeniam.  

Pre dôsledné zabezpečenie inkluzívneho vzdelávacieho procesu je 
nevyhnutné vytvoriť univerzálne prístupné prostredie jednotlivých 
školských objektov a areálov. Tie by mali byť prístupné, užívateľné a 
bezpečné v celom rozsahu nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov 
a ostatných zamestnancov s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Základnou podmienkou je nevytvárať architektonické 
bariéry, ktoré by vyčleňovali určitú skupinu ľudí, podľa anglického 
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architekta Selwyna Goldsmitha tzv. „architektonicky postihnutých ľudí“ 
(„architecturally disabled“), ktorí sú znevýhodnení počinom architekta, 
pretože pri návrhu budovy a prostredia nebral do úvahy ich potreby. 

1.2 Metódy tvorby inkluzívneho prostredia 

Pri tvorbe prostredia, produktov, služieb, informačných a komuni-
kačných systémov je potrebné používať metódy, ktoré zohľadňujú 
diverzitu užívateľov a zdôrazňujú humano-centrický prístup, v ktorom 
je pozornosť upriamená na človeka a na akceptáciu jeho rozmanitých 
potrieb, nárokov a schopností. Pod pojem humano-centrická tvorba 
(Human-Centered Design) zahŕňame: 

 univerzálne navrhovanie/dizajn2 (Universal Design), 

 navrhovanie/dizajn pre všetkých (Design for All), 

 inkluzívne navrhovanie/dizajn (Inclusive Design). 
Na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia je 

potrebné komplexnejšie uplatňovať metódu univerzálneho 
navrhovania. Iba dôsledné implementovanie jednotlivých princípov 
univerzálneho navrhovania – rovnocennosti, flexibility, jednoduchosti, 
vnímateľnosti, bezpečnosti, nízkej fyzickej námahy a vyhovujúcich 
parametrov prostredia, môže viesť k tvorbe inkluzívneho prostredia. 

1.3 Univerzálne navrhovanie a prístupnosť 
vzdelávania 

Jedným z najvýznamnejších medzinárodných dokumentov zamera-
ných na implementáciu princípov univerzálneho navrhovania je 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len 
Dohovor) z roku 2006, ktorý ratifikovala Slovenská republika v roku 
2010, čím sa stal tento dokument právne záväzný s povinnosťou 
zakotviť do národnej legislatívy jeho jednotlivé články. V Dohovore, 
v článku 2 (Vymedzenie pojmov), je definované univerzálne 
navrhovanie/dizajn ako: 

„... navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, 
aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez 
nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu; „univerzálny 

                                                
2
 Pojem navrhovanie používame v súvislosti s tvorbou prostredia a pojem 

dizajn v súvislosti s tvorbou produktov. 
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dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb 
so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné“.  

Dohovor špecifikuje v článku 9 Prístupnosť opatrenia súvisiace so 
zabezpečením prístupnosti prostredia, kde je explicitne uvedené, že 
zmluvné krajiny prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia prístup-
nosť prostredia, dopravy, informačných a komunikačných technológií 
a služieb. Opatrenia sa týkajú aj vnútorného a vonkajšieho prostredia 
škôl. Zmluvné strany majú zabezpečiť realizáciu a kontrolu dodržiava-
nia pravidiel v súvislosti s prístupnosťou prostredia, ako aj podporovať 
vzdelávanie, výskum a vývoj v tejto oblasti. 

Požiadavka na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania na 
všetkých úrovniach vrátane celoživotného vzdelávania je uvedená  
v článku 24 Vzdelávanie.  

Vytváranie vhodných podmienok a prístupnosti vysokoškolského 
štúdia ustanovuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora študentov a uchá-
dzačov o štúdium so špecifickými potrebami je podrobnejšie defino-
vaná v § 100 uvedeného zákona, v ktorom je ustanovené, že vysoká 
škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a 
podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami.  

Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými 
potrebami (ŠP) ustanovuje Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z., 
účinná od 1. septembra 2013. V prílohe k vyhláške sú uvedené 
minimálne priestorové, materiálne nároky a nároky súvisiace so 
štúdiom študenta so špecifickými potrebami podľa jednotlivých 
druhov špecifických potrieb. Medzi minimálne nároky študenta 
s telesným postihnutím patrí napríklad: 

 uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch, 

 zabezpečenie ubytovania v bezbariérových priestoroch študent-
ského domova, 

 zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta pri bezbariéro-
vom vstupe do budovy. 

Pre študenta so zrakovým postihnutím je z hľadiska minimálnych 
nárokov potrebné zabezpečiť napríklad prístupný akademický infor-
mačný systém, webové stránky školy a učebné materiály 
v alternatívnych formátoch. 
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Uvedená vyhláška síce špecifikuje minimálne požiadavky, ale 
neposkytuje podrobnejší prehľad nárokov jednotlivých skupín študen-
tov so špecifickými potrebami. Napriek tomu je tento legislatívny pred-
pis dobrým krokom smerujúcim k vytváraniu inkluzívneho prostredia 
pre terciárne vzdelávanie. 

1.4 Legislatíva pre tvorbu bezbariérového 
prostredia 

Bezbariérovosť vysokoškolských zariadení je nevyhnutnou pod-
mienkou pre zabezpečenie univerzálne prístupného akademického 
prostredia pre všetkých ľudí. Základné zásady bezbariérovej 
prístupnosti stavieb sú stanovené vo Vyhláške MŽP SR č. 532/2002 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požia-
davkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Požiadavky týkajúce sa bezbariérového navrho-
vania sú uvedené v 4. časti vyhlášky a v prílohe.  

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. je formulovaná všeobecne, chýbajú 
podrobnejšie vyšpecifikované požiadavky bezbariérovosti pre jed-
notlivé typologické druhy budov. V praxi sa uvedená vyhláška 
uplatňuje v obmedzenej miere, prípadne nesprávnym spôsobom, a 
tak v dôsledku nedostatočnej kontroly napĺňania ustanovení vyhlášky 
vznikajú nevyhovujúce riešenia aj pri novostavbách. 

1.5 Podmienky verzus záujem  

Záväzok vyplývajúci z ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím vytvoriť inkluzívne vzdelávacie prostredie 
v prostredí slovenských vysokých škôl často zostáva v rovine vízie. 
Mnoho osôb so zdravotným postihnutím si svoje právo na vzdelanie 
nevymáha a väčšinou sa pri výbere školy rozhodujú na základe 
vlastného prieskumu prístupnosti škôl a kvality poskytovanej podpory 
pri štúdiu. Preto výber školy nie je vždy uskutočňovaný podľa záujmu 
o konkrétny študijný odbor, ale podľa podmienok prístupnosti vzdelá-
vacieho prostredia jednotlivých škôl.  

Mnohé školy deklarujú nezáujem o štúdium zo strany osôb so 
zdravotným postihnutím, a následne vyjadrujú nepotrebnosť bezbarié-
rových úprav prostredia. Avšak záujem takýchto študentov o štúdium 
na škole je vždy úzko spätý s vytvorenými podmienkami na štúdium 
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vrátane prístupného prostredia. Dokumentuje to aj situácia na 
Masarykovej univerzite v Brne, kde v roku 2000 vzniklo univerzitné 
Stredisko pre pomoc nevidiacim a slabozrakým študentom, ktoré 
neskôr v roku 2002 rozšírilo svoje služby aj pre študentov so slucho-
vým postihnutím. V roku 2003 sa centrum podpory premenovalo na 
Stredisko pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi – Teiresiás3. 
Nárast počtu študentov so špecifickými potrebami na Masarykovej 
univerzite v Brne bol ovplyvnený nielen poskytovaním adekvátnej 
podpory pri štúdiu, ale aj vytvorením inkluzívneho vzdelávacieho 
prostredia v novovybudovaných areáloch a realizovaním bezbariéro-
vých úprav existujúcich priestorov.  

Graf 1 Nárast počtu študentov so špecifickými potrebami na 
Masarykovej univerzite v Brne (spracované podľa údajov 
podporného centra Teiresiás) 

 

Zvyšovanie počtu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré dosiahli 
vysokoškolský stupeň vzdelania, má významný ekonomický efekt. 
Takíto ľudia majú väčšie šance uplatniť sa na trhu práce a následne si 
zabezpečiť samostatnejší spôsob života, čo zároveň vedie k ich 
inklúzii do spoločnosti.   

                                                
3
 http://www.teiresias.muni.cz/  
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1.6 Záver 

Tvorba inkluzívneho vzdelávacieho prostredia je nevyhnutná pre 
uplatňovanie práva všetkých ľudí na vzdelanie. Prístupné edukačné 
prostredie je možné vytvoriť pomocou implementovania princípov 
univerzálneho navrhovania v tvorbe prostredia škôl. Významný je 
taktiež pedagogický aspekt univerzálnej prístupnosti edukačného 
prostredia, ako poukazuje Heylighen: "Mladí ľudia sú vo väčšej miere 
vychovávaní prostredníctvom príkladov, než výučbou. Prostredie, 
ktoré je segregačné (bariérové), učí akceptovať segregáciu, naopak, 
inkluzívne prostredie vedie k inkluzívnym postojom." (Heylighen, 
2006) 
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2 Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti 
vysokoškolského prostredia  

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. 
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

 
Kľúčové slová: architektúra, prístupnosť, bezbariérové prostredie 

Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti vysokoškolského prostredia 
je prvým z mnohých krokov, ktoré je potrebné vykonať v rámci 
procesu súvisiaceho s vytvorením podmienok pre štúdium študentov 
so špecifickými potrebami. Cieľom hodnotenia je identifikácia existu-
júcich bariér a vypracovanie odporúčaní na odstránenie týchto bariér, 
pričom výsledky hodnotenia by mali slúžiť ako podklad k vypracovaniu 
Akčného plánu univerzity.  

Právo na vzdelanie študentovi so zdravotným postihnutím garan-
tujú viaceré legislatívne predpisy SR, napr. zákon o vysokých školách, 
antidiskriminačný zákon alebo Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím. Záväzným vykonávacím predpisom je vyhláška 
MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z., v ktorej sú stanovené minimálne nároky 
študenta so špecifickými potrebami. Pri hodnotení bezbariérovej 
prístupnosti priestorov jednotlivých fakúlt a študentských domovov  
v správe univerzity sa musia zohľadňovať nároky študentov s teles-
ným, zrakovým aj sluchovým postihnutím. Podkladom pre vypraco-
vanie systému hodnotenia bezbariérovej prístupnosti bola vyhláška 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa v časti IV. a v prílohe stanovujú 
všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obme-
dzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Základným predpokladom pre plnohodnotnú participáciu študentov 
so špecifickými potrebami na vyučovacom procese a na súvisiacich 
aktivitách je sprístupnenie všetkých častí školských budov, ktoré sú 
prístupné a užívané študentmi, teda výučbových priestorov, študij-
ného oddelenia, dekanátu, katedier alebo ústavov fakulty, ako aj 
stravovacích, ubytovacích či spoločenských priestorov. Študent so 
špecifickými potrebami by sa nemal cítiť vylúčený v žiadnej oblasti. 
Napríklad ak má škola športové zariadenie, aj tu by mal mať šancu 
aktívne športovať alebo sledovať podujatie ako divák.  
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2.1 Systém hodnotenia bezbariérovej 
prístupnosti 

Pri tvorbe systému hodnotenia bezbariérovej prístupnosti vysokoš-
kolského prostredia bolo potrebné zostaviť hodnotiace hárky tak, aby 
boli čo najzrozumiteľnejšie a aby dokázali poskytnúť hodnotiteľom 
dostatočnú nápovedu pri ich vypĺňaní. Cieľom bolo, aby sa pri hodno-
tení nezabudlo na žiadny priestor alebo prvok, ktoré sú nevyhnutné 
pre pohyb a orientáciu študentov so špecifickými potrebami v priesto-
roch fakúlt alebo študentských domovov. Zostaviť hodnotiace hárky 
bolo pomerne zložité, pretože v stavebnej legislatíve je mnoho rele-
vantných ustanovení, ktoré sa museli v hárku pomenovať. Podrobné 
špecifikovanie jednotlivých ustanovení vyplynulo aj z požiadavky koor-
dinátorov pre študentov so špecifickými potrebami v súvislosti  
s požiadavkou MŠVVŠ SR na vypracovanie akčných plánov na vytvo-
renie podmienok pre štúdium týchto študentov. 

Štruktúra hodnotiacich hárkov bola zostavená do tabuliek podľa 
jednotlivých typov priestorov, pričom v jednotlivých riadkoch tabuľky 
sú uvedené vety – konštatovania, ktoré musia byť splnené v zmysle 
platnej stavebnej legislatívy. Na takto formulované vety sa dá 
jednoznačne odpovedať. Pomôckou pre správnu voľbu odpovede je 
nápoveda v štvrtom stĺpci a v piatom stĺpci je priestor na zapisovanie 
poznámok (viď tabuľka č. 1). Vyplnený hodnotiaci hárok následne 
slúži ako podklad pre vypracovanie záverečnej správy. 
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Tabuľka č. 1 – Príklad vyplnenej časti tabuľky  
“ Vstupná hala a komunikačné priestory”  

 
C.6 

 
Na vertikálne 
prekonanie 
podlaží je k 
dispozícii výťah. 

 

X áno 
□ nie 
□ A/N 
□ neexist 

  
Rovnaké výťahy 
sú v každom 
krídle 

 
C.7 

 
Výťahová kabína 
spĺňa požiadavky 
platnej legislatívy.  

 

□ áno 
□ nie 
X A/N 
□ neexist 

- veľkosť kabíny  
 min.110 cm x 140 
cm 
+ manévrovacia 
plocha pred  
 výťahom Ø 150 cm 
+ šírka dverí min. 80 
cm 

 

Realita:  
134 cm x 104 
cm 
Kabína výťahu 
je malá 

 
C.8 

 
Vybavenie výťahu 
spĺňa požiadavky 
platnej legislatívy.  

  
 

□ áno 
X nie 
□ A/N 
□ neexist 

 

+ automatické 
otváranie dverí 
- privolávač vo výške  
 90 -120 cm 
- ovládací panel má 
najvyššie tlačidlovo 
výške do 140 cm  
- ovládacie 
zariadenia čitateľné 
aj hmatom 
- príjazd výťahu 
oznámený 
zvukovým signálom 

Vybavenie 
výťahu nespĺňa 
legislatívu 

 
Nutná výmena 
výťahovej 
kabíny! 

I keď sa hárok javí byť zložitý a dalo by sa polemizovať o tom, či je 
potrebné tak podrobné skúmanie miery naplnenia jednotlivých 
ustanovení, pre posúdenie správnosti priestorových možností a 
vybavenia jednotlivých priestorov je to nutné. Len takto podrobný 
hárok poskytne reálny obraz o naplnení legislatívnych ustanovení. 
Prax potvrdila, že po krátkom zaškolení dokážu aj takto obsažný 
hárok vyplniť aj hodnotitelia bez stavebného vzdelania.  

Po vyplnení hodnotiaceho hárku vypracuje hodnotiaca komisia 
alebo poverená osoba z tejto komisie záverečnú správu s odporú-
čaním na debarierizáciu objektu. K formulovaniu odporúčaní je však 
potrebné prizvať odborníka na tvorbu bezbariérového prostredia, aby 
boli navrhované opatrenia primerané a ekonomicky efektívne. Pre 
lepšie porozumenie súvislostí bude vydaná aj metodika identifikácie 
bariér vo vysokoškolskom prostredí popisujúca postup vykonávania 
jednotlivých fáz hodnotenia bezbariérovej prístupnosti vysokoškolské-
ho prostredia. 
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2.2 Proces hodnotenia bezbariérovej 
prístupnosti 

Proces hodnotenia prebieha v troch fázach: 

 zaškolenie členov hodnotiacej komisie, 

 vlastný prieskum objektu a vyplnenie hodnotiacich hárkov, 

 vypracovanie záverečnej správy a odporúčaní na debarierizáciu 
objektu. 

Navrhované zloženie členov hodnotiacej komisie: 

 koordinátor študentov so špecifickými potrebami, 

 manažér investičného rozvoja fakulty,  

 zástupcovia študentov so špecifickými potrebami (optimálne 
s telesným, zrakovým aj sluchovým postihnutím),  

 odporúča sa prizvať aj odborníka na tvorbu bezbariérového 
prostredia.  

Zaškolenie členov hodnotiacej komisie vykonáva odborník na 
tvorbu bezbariérového prostredia, ktorý dokonale pozná nároky štu-
dentov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia na jednotlivé pries-
tory, prvky alebo služby. Zaškolenie by malo prebiehať v priestoroch 
hodnotenej fakulty alebo študentského domova, pričom školiteľ by mal 
poskytovať praktické rady pri vykonávaní prieskumu a pri vypĺňaní 
hodnotiacich hárkov. Takto môže upozorniť na problémy, ktoré si 
treba všímať, ako aj na vhodné a nevhodné debarierizačné riešenia.  

V ďalšej fáze vykonáva hodnotiaca komisia prieskum objektu 
formou obhliadky “in situ”, pričom zistené skutočnosti uvádza v hodno-
tiacom hárku. Veľmi dôležité je zapisovanie poznámok do posledného 
stĺpca tabuľky, lebo to následne uľahčí vypracovanie záverečnej 
správy. Nevyhnutnými pomôckami pri prieskume a hodnotení objektu 
sú meracie pomôcky (pásmový meter, resp. laserový merač) a 
fotoaparát na zdokumentovanie aktuálneho stavu.  

Na záver vypracuje komisia záverečnú správu alebo posudok, 
v ktorom poukáže na nedostatky a bariéry v objekte s odporúčaním na 
ich odstránenie.  

2.3 Záverečná správa 

Hodnotiaca komisia v spolupráci s odborníkom na tvorbu bezbarié-
rového prostredia posúdi v záverečnej správe jednotlivé prevádzkové 
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časti a prvky uvedené v hodnotiacich hárkoch a následne vypracuje 
odporúčania na odstránenie prípadných bariér. Závažné nedostatky 
by mali byť zdokumentované na fotografiách, ktoré sa priložia k záve-
rečnej správe.  

Pri vypracovávaní záverečnej správy je potrebné zohľadňovať 
viaceré faktory, ktoré majú vplyv na pohyb, pohodlie a bezpečnosť 
všetkých študentov: 

 hodnotenie z hľadiska nezávislosti pri pohybe a užívaní, 

 hodnotenie z hľadiska orientácie a prístupu k informáciám,  

 hodnotenie z hľadiska bezpečnosti, zdravotných rizík a 
evakuácie. 

Nezávislosť pri pohybe a užívaní priestorov školy je pre študentov 
so špecifickými potrebami veľmi dôležitá, lebo v bariérovom prostredí 
sú mnohí z nich odkázaní na pomoc asistenta alebo kolegov. 
Odstránenie bariér pohybovo znevýhodnených študentov sú po 
stavebno-technickej a ekonomickej stránke najnáročnejšie. Pri posu-
dzovaní objektu školy alebo študentského domova je dôležité 
preskúmať, či majú študenti možnosť využívať všetky prevádzkové 
časti, produkty a služby samostatne bez pomoci (pokiaľ im to 
zdravotný stav umožňuje), teda či sú všetky časti zariadenia 
bezbariérovo prístupné, či sa jednotlivé prvky a predmety dajú ľahko a 
intuitívne používať.  

Pre študentov so zmyslovým postihnutím je dôležitý prehľadný 
orientačný a informačný systém, ktorý je sprostredkovaný najmenej 
dvomi spôsobmi zmyslového vnímania (napr. zrakom a sluchom alebo 
zrakom a dotykom). Takisto sa sleduje, či sú k dispozícií orientačné 
prvky ako piktogramy, reliéfne mapy, orientačné štítky s veľkým, 
Braillovým a reliéfnym písmom, ale aj napr. kontrastné značenie 
schodov alebo zasklených plôch. Vhodnou orientačnou pomôckou pre 
študentov so zrakovým postihnutím sú kontrastné farebné plochy 
orientačne dôležitých prvkov ako napríklad pult informátora, dvere 
výťahu, učební, prípadne toaliet.  

Z hľadiska bezpečnosti je potrebné posudzovať, či sa v exteriéri 
alebo interiéri nevyskytujú klzké podlahy, či sa exteriérové rampy dajú 
užívať v zimnom a v nepriaznivom počasí a či do komunikačného 
priestoru nezasahujú predmety, ktoré by mohli ohroziť študentov so 
zrakovým postihnutím. Podlahové krytiny musia byť pevne uchytené 
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o podlahu, aby o ne užívatelia nezakopávali, alebo aby boli vhodné 
pre pohyb s invalidným vozíkom.  

 Nezanedbateľným kritériom kvality budovy je zdravé prostredie. 
Pri posudzovaní je preto potrebné hodnotiť, či sú použité materiály a 
produkty zdravotne nezávadné, či sú ľahko prístupné na vykonávanie 
údržby, či neobsahujú škodlivé prísady, či sa v prostredí nevyskytujú 
alergény. Dôležité je takisto posudzovanie stavby z hľadiska kvality 
osvetlenia, vykurovania a vetrania, či v priestoroch nevzniká prievan a 
podobne. 

Pri hodnotení zariadenia z hľadiska evakuácie je potrebné preskú-
mať, či má zariadenie vypracovaný plán evakuácie osôb so zdra-
votným postihnutím. Pre rýchlu evakuáciu študentov so špecifickými 
potrebami musí byť k dispozícii zaškolený personál, ktorý je schopný 
pri evakuácii poskytnúť asistenciu týmto osobám. Na jednotlivých 
podlažiach by mohol byť vyvesený evakuačný plán v reliéfnom 
prevedení, ktorý by poskytoval informáciu o únikových cestách 
študentom so zrakovým postihnutím. Hlásiče požiaru musia byť 
dostatočne vizuálne aj akusticky vnímateľné a pri evakuačných 
výťahoch, príp. evakuačných schodiskách by mali byť vyhradené 
plochy na zhromažďovanie osôb odkázaných na asistenciu pri 
evakuácii. Hodnotiaca komisia takisto preverí, či existujú iné bezpeč-
nostné opatrenia na zamedzenie šírenia požiaru (stropné a stenové 
sprinklery, protipožiarne úpravy povrchov, požiarne uzávery...). 

Odporúčania na debarierizáciu sú súčasťou záverečnej správy a 
ako už bolo spomenuté, mali by byť vypracované v spolupráci 
s odborníkom na tvorbu bezbariérového prostredia. Odborník dokáže 
kompetentne navrhnúť primerané riešenia, ktoré sa odvíjajú od 
možností existujúceho konštrukčného systému objektu, ďalej dokáže 
posúdiť, či je možná rekonštrukcia alebo dodatočná realizácia výťahu, 
či je k dispozícii dostatočný priestor na manévrovanie s invalidným 
vozíkom vo všetkých priestoroch, pretože niektoré úzke chodby alebo 
predsienky sú pre osoby na vozíku nepriechodné.  

Pri formulovaní odporúčaní v záverečnej správe je potrebné 
najskôr navrhnúť primerané riešenia na odstránenie tých bariér, ktoré 
sú prekážkou pri pohybe a užívaní objektu. K závažným bariéram 
patria výškové rozdiely, ktoré treba prekonať pomocou rampy, výťahu 
alebo zdvíhacieho zariadenia. Úlohou odborníka je posúdiť, ktoré 
z navrhovaných opatrení sú najvhodnejšie z hľadiska veľkosti 
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výškového rozdielu, prípadne z hľadiska priestorových možností. 
Typickým nedostatkom v mnohých školských stavbách je absencia 
vyhradených miest pre študentov na invalidnom vozíku v auditóriách 
alebo v aulách, ale aj neprístupný rečnícky pult, lebo je mnohokrát 
umiestnený na zvýšenom pódiu, čo neumožňuje prednášať učiteľom 
alebo študentom na invalidnom vozíku. Mnoho vysokoškolských 
auditórií slúži na konferenčné účely alebo promócie, preto si treba 
uvedomiť, že priestory (hľadisko aj rečnícky pult) musia byť prístupné 
aj pre širokú verejnosť nevynímajúc osoby so zdravotným 
znevýhodnením. Ďalej v školských stavbách často absentuje 
bezbariérová toaleta, alebo ak existuje, mnohokrát je nevhodne 
umiestnená toaletná misa, alebo toaleta nie je vybavená 
požadovanými prvkami podľa platnej stavebnej legislatívy, ktoré sú 
nevyhnutnou pomôckou pri jej užívaní.  

Pre zlepšenie orientácie študentov so zrakovým postihnutím sa 
odporúčajú napríklad tieto opatrenia: kontrastné označenie prvého a 
posledného schodiskového stupňa v každom ramene schodiska, 
kontrastné označenie nebezpečných prvkov (napríklad realizácia 
zábrany pod ramená samonosných schodísk situovaných v komu-
nikačných alebo halových priestoroch) alebo kontrastné značenie 
zasklených stien, aby boli dostatočne vnímateľné zvyškami zraku. Pre 
zlepšenie orientácie sú tiež dôležité kontrastne riešené prvky alebo 
označovanie účelu miestností reliéfnym a Braillovým písmom.  

Pri spracovaní odporúčaní treba vyriešiť všetky problémy, ktoré boli 
zistené pri vykonávaní prieskumu bezbariérovej prístupnosti vysokej 
školy. Takisto možno navrhnúť časový harmonogram odstraňovania 
bariér. 

2.4 Ekonomická náročnosť debarierizačných 
opatrení 

Žiaľ, ekonomicky najnáročnejšie sú práve tie riešenia, ktoré súvisia 
s dodatočným odstraňovaním architektonických bariér, napr. ak sú 
priestory prístupné len pomocou schodiska, musí sa navrhnúť rampa 
alebo výťah (resp. doplnkové zdvíhacie zariadenie). Rampa sa 
navrhuje len vtedy, ak je potrebné prekonávať nižšie výškové rozdiely 
(odporúča sa na prekonanie výškového rozdielu max. 500 mm). Ak je 
výškový rozdiel vyšší, odporúča sa doplniť schodisko zvislým 
zdvíhacím zariadením, ak to priestorové pomery umožňujú. K ekono-
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micky náročným riešeniam patria aj ďalšie stavebné úpravy, napríklad 
výmena existujúcej výťahovej kabíny, ktorá nespĺňa priestorové 
požiadavky, vytvorenie bezbariérovej toalety, vytvorenie vyhradených 
miest v stúpajúcom hľadisku auly alebo auditória, ale aj úpravy 
exteriéru, vytvorenie vyhradených parkovacích miest a pod.  

Menej ekonomicky náročné úpravy súvisia s doplnením 
chýbajúcich madiel na schodiskách, držadiel v bezbariérových toale-
tách alebo opatrenia, ktoré zlepšujú orientáciu študentov so zrakovým 
postihnutím. Vypracovanie evakuačného plánu osôb so špecifickými 
potrebami a zakúpenie evakuačnej stoličky možno takisto považovať 
za ekonomicky nenáročné opatrenie. 

2.5 Záver 

Vypracovaný systém hodnotenia bezbariérovej prístupnosti vyso-
koškolského prostredia sa vzťahuje na posudzovanie existujúcich 
objektov vysokých škôl a študentských domovov. Treba však 
upozorniť na skutočnosť, že posúdenie bezbariérovej prístupnosti je 
potrebné vykonať aj pri navrhovaných novostavbách. Netreba sa 
spoliehať na to, že projektová dokumentácia je úplne v poriadku, treba 
sa presvedčiť, či sú naplnené všetky požiadavky aj z hľadiska tvorby 
bezbariérového prostredia – univerzálneho navrhovania. Je bežnou 
praxou, že autori projektovej dokumentácie nezahrňujú princípy  
tzv. univerzálneho navrhovania, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie 
komplexne bezbariérového školského prostredia. Tak sa stáva, že 
v projektovej dokumentácii nie sú riešené problémy súvisiace s nárok-
mi študentov so zrakovým postihnutím. Ak sa odhalia prípadné nedos-
tatky v projektovej dokumentácii, ušetria sa nemalé finančné 
prostriedky, ktoré sa budú musieť vynaložiť na dodatočné 
odstraňovanie bariér pri kolaudácii stavby.  
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3 Univerzálne navrhovanie 
vysokoškolských zariadení a areálov 

Doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. 
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

 
Kľúčové slová: bezbariérové prostredie, univerzálne navrhovanie, 
inkluzívne vzdelávanie 

3.1 Inkluzívne vzdelávacie prostredie 

Vzdelanie a práca sú hlavnými podmienkami nezávislosti človeka 
a v podstatnej miere prispievajú k naplneniu života, preto je 
nevyhnutné vytvárať také prostredie, ktoré nebude obmedzovať 
prístup osobám so zdravotným znevýhodnením ku vzdelávaniu 
a práci. 

 Cieľom univerzálneho navrhovania je vytváranie nediskrimi-
načného prostredia, ktoré má pomôcť všetkým ľuďom naplniť 
základné ľudské práva, medzi ktoré patrí i právo na vzdelávanie. 
Univerzálne navrhovanie je teda dôležitým nástrojom na vytváranie 
inkluzívneho vzdelávacieho prostredia. Táto metóda sa aplikuje 
nielen v tvorbe fyzického prostredia, ale aj v samotnom vzdelávacom 
procese (Universal Design for Learning, Universal Design for 
Instruction). 

Pre dôsledné zabezpečenie inkluzívneho terciárneho vzdelávania 
je nevyhnutné vytvoriť celkové bezbariérové prostredie jednotlivých 
vysokoškolských zariadení a areálov. Tie by mali byť bezbariérové 
v celom rozsahu nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov, 
zamestnancov, prípadne návštevníkov s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie.  

Pri navrhovaní školských zariadení je potrebné zabezpečiť bezba-
riérový pohyb a prístup v rámci celého areálu podľa Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Uvedená vyhláška obsahuje všeobecné zásady 
bezbariérového navrhovania a vzťahuje sa aj na budovy pre 
verejnosť, vrátane objektov a areálov pre školstvo, vzdelávanie 
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a výskum, to znamená, že všetky novostavby a rekonštrukcie týchto 
typov objektov musia byť navrhnuté a realizované v súlade so 
spomínaným legislatívnym predpisom.  

Prostredie vysokoškolských zariadení a areálov by malo byť 
riešené komplexne podľa princípov univerzálneho navrhovania – 
navrhovania pre všetkých, nie iba čiastkovými úpravami ako napr. 
inštalovaním schodiskovej plošiny pre osoby na vozíku pri vstupe do 
budovy. Cieľom je dosiahnutie takého prostredia, ktoré bude 
prístupné, komfortné a bezpečné pre všetkých jeho užívateľov v čo 
najväčšej možnej miere. Celkový bezbariérový koncept musí 
zahŕňať bezbariérové sprístupnenie exteriérových plôch, parkovania a 
vstupu do objektu, bezbariérový prístup k informáciám a obslužným 
pultom, bezbariérové užívanie priestorov prednáškových sál, učební, 
knižníc, jedálne, hygienických zariadení a ďalších častí vysokoškol-
ských areálov, vrátane športových a kultúrno-spoločenských 
priestorov. 

3.2 Exteriérové prostredie  

Z hľadiska prístupnosti exteriérového prostredia vysokoškolských 
areálov musia mať všetky chodníky minimálnu priechodnú šírku (1,3 
m) a podchodnú výšku (2,2 m), správny sklon a vhodný protišmykový 
povrch. V prípade komplikovanej terénnej konfigurácie je potrebné 
sprístupniť pomocou bezbariérovej trasy hlavné časti areálu, vrátane 
priestorov určených na šport a relaxáciu. Taktiež je nevyhnutné 
zabezpečiť v rámci areálu jednoduchú orientáciu pre osoby 
so zmyslovým postihnutím pomocou systému orientačných 
a informačných prvkov (vodiace línie, signálne a varovné pásy, 
reliéfne plániky a informačné systémy).  

V blízkosti vstupu do objektu je potrebné umiestniť vyhradené 
parkovacie miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Z hľadiska legislatívy je potrebné vyhradiť 4 % z celkového počtu 
parkovacích miest, najmenej však jedno miesto s rozmermi  
3,5 x 5 m. Z vyhradeného miesta musí byť umožnený bezbariérový 
prístup na chodník alebo inú spevnenú plochu bezbariérovo vedúcu 
priamo ku vstupu do objektu. 
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3.3 Vstup do objektu  

Bezbariérový vstup do objektu musí byť v novostavbe riešený 
v úrovni komunikácie pre chodcov a pri rekonštrukcii je potrebné 
bezbariérovo riešiť hlavný vstup a prekonať výškové rozdiely 
pomocou rampy, exteriérového výťahu alebo zdvíhacej plošiny. Pri 
navrhovaní rampy je nevyhnutné dodržať požiadavky uvedené 
v prílohe k vyhláške MŽP č. 532/2002 Z. z., to znamená správny 
sklon, dostatočnú šírku rampy, primeranú dĺžku, vhodný povrch 
a držadlá. Rampa je pri väčších výškových rozdieloch priestorovo 
veľmi náročná, pretože pri dodržaní správneho sklonu je potrebné 
vytvárať sústavu rampových ramien, čo je náročné nielen zo 
stavebných dôvodov, ale aj z hľadiska užívateľského komfortu 
a fyzickej námahy. V takýchto prípadoch je vhodnejším riešením 
použitie exteriérového výťahu, ale neodporúča sa použitie šikmej 
schodiskovej plošiny inštalovanej na zábradlie schodiska. Takáto 
plošina nie je univerzálne prístupná všetkým ľuďom a má aj 
prevádzkové nedostatky (pomalá rýchlosť, komplikovanejšia obsluha, 
neestetický vzhľad a iné).  

Vstup do budovy by mal byť ľahko identifikovateľný aj pre 
osoby so zrakovým postihnutím, preto celosklené vstupné dvere 
musia byť farebne kontrastne označené (napríklad pásom, značkami, 
písmenami alebo logom školy) vo výške 1,4 až 1,6 m od úrovne 
podlahy. Taktiež sa odporúča na podlahe pred vstupom umiestniť 
signálny pás vo forme reliéfnej dlažby v nadväznosti na ucelený 
systém orientačných prvkov. Pred vstupnými dverami do budovy je 
potrebné vytvoriť dostatok priestoru na manévrovanie s vozíkom, čiže 
pred otvoreným dverným krídlom musí byť voľný priestor s rozmermi 
1,5 x 1,5 m.  
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Obr. č. 1 a č. 2: Bezbariérový hlavný vstup na Stavebnej fakulte STU v Bratislave 

3.4 Vstupné a chodbové priestory 

Vo vstupných priestoroch je potrebné vytvoriť bezbariérovo 
prístupné obslužné pulty (informácie, šatňa, občerstvenie, interne-
tové kiosky) tak, aby časť pultu bola v zníženej výške (max. 0,85 m) 
s možnosťou prístupu pre osoby na vozíku zasunutím nôh pod pult 
alebo vytvorením sokla na zasunutie stúpačiek vozíka. Pri obslužných 
pultoch by mali byť k dispozícii zariadenia na zosilnenie zvuku, 
napríklad prenosná indukčná slučka. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 3 a č. 4: Obslužný pult so zníženou časťou a prenosnou indukčnou slučkou 

(V&A Museum, Londýn) 

V samoobslužných šatňových priestoroch by sa mali navrhovať 
odkladacie plochy (napr. poličky, vešiaky, skrinky) vo výške najviac 
1,2 m od podlahy tak, aby boli v dosahovej vzdialenosti osoby 
sediacej na vozíku, či nižšieho vzrastu.  
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Chodbové priestory v školských budovách majú umožňovať 
ľahkú orientáciu v priestore so zabezpečenými vodiacimi líniami pre 
osoby so zrakovým postihnutím bez prekážok. Nebezpečné sú najviac 
napríklad nevhodne umiestnený mobiliár, vyčnievajúce prvky zo stien 
a pod. Chodby majú byť jednoduché a prehľadné, preto je vyhovujúci 
pravouhlý systém s minimálnymi dochádzkovými vzdialenosťami. 
Orientáciu na chodbách a schodiskách uľahčuje dostatočné osvetle-
nie a farebne kontrastné riešenie stien a podláh. Vhodné je farebne 
rozlíšiť aj jednotlivé celky – napr. prednáškových sál, učební a hygieny 
so zreteľným označením pomocou piktogramov. 

Dvere by mali byť osadené tak, aby umožňovali osobe na vozíku 
komfortný prístup a jednoduchú manipuláciu pri otváraní dverného 
krídla.  

3.5 Priestory na výučbu 

Jednotlivé učebné priestory je potrebné navrhnúť priestorovo 
komfortne aj pre študentov, prípadne pedagógov na vozíku tak, aby 
rozmiestnenie zariadenia učební umožňovalo plynulý pohyb 
a možnosť zasunúť sa za stôl. Za stolom by mala byť vytvorená voľná 
plocha s rozmermi 1,4 x 1,4 m. Z jednotlivých miest pre študentov 
v učebni by mala byť zabezpečená dobrá viditeľnosť na plochu tabule, 
prípadne plátna. Dvere do učebného priestoru musia byť široké 
najmenej 0,9 metra. 

Zariadenie učební sa odporúča riešiť pomocou adaptabilného 
nábytku s možnosťou flexibilného usporiadania v závislosti od typu 
výučby a počtu študentov. Adaptabilný nábytok zohľadňuje individuál-
ne rozmerové a priestorové potreby študentov (napríklad nastavenie 
výšky stola). Úložné priestory (skrinky, police a pod.) musia byť 
prístupné a používateľné aj pre osoby na vozíku, preto je potrebné 
zohľadňovať ich dosahové vzdialenosti a vytvoriť sokel na zasunutie 
stúpačiek vozíka. Je potrebné pamätať aj na dostatok priestoru na 
odkladanie kompenzačných pomôcok. 

Prednášková sála by mala umožňovať bezbariérový prístup pre 
študentov, ale aj pre prednášajúce osoby. V prednáškovej sále so 
stúpajúcou podlahou (hľadiskového typu) je potrebné vyhradiť 
stanovený počet miest pre osoby na vozíku, ktorý podľa platnej 
vyhlášky 532/2002 Z. z. tvorí 1 % z celkovej kapacity sály, najmenej 
však 2 miesta. Tieto miesta musia byť umiestnené na rovnej podlahe 
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a nesmú zužovať únikové cesty. Pod vyhradeným miestom sa 
rozumie voľná plocha s rozmermi 1 x 1,2 m, pričom v prípade pevne 
zabudovaného interiérového zariadenia (stoly so sedadlami) je 
potrebné vytvoriť voľný prístup (bez sedadla) a možnosť zasunutia sa 
za stôl. Vyhradené miesta musia byť v blízkosti únikových východov 
so zabezpečeným bezbariérovým prístupom. Podľa požiadaviek 
univerzálneho navrhovania je potrebné vytvoriť bezbariérový prístup aj 
pre vyučujúceho (prednášajúceho). V novostavbách prednáškových 
miestností sa nemá navrhovať klasické zvýšené pódium, ale rovná 
podlaha s pohodlným prístupom k pultu a k tabuli či projekčnému 
plátnu. V prípade rekonštrukcií je možné bezbariérový prístup na 
pódium vytvoriť pomocou rampy alebo zvislej zdvíhacej plošiny.  

    

Obr. č. 5 a č. 6: Prednášková sála s bezbariérovým prístupom pre študentov 

a učiteľov (VŠB – Technická univerzita Ostrava) 

3.6 Hygienické zariadenia 

Prístupnosť hygienických zariadení je potrebné riešiť v súlade  
s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., § 64 , ods.1: „V stavbe určenej na 
užívanie verejnosťou musí byť najmenej jedna záchodová kabína 
pre osobu na vozíku. Pri väčšom počte záchodových kabín pre 
verejnosť na každých začatých desať záchodových kabín musí byť 
ďalšia jedna kabína pre osobu na vozíku. Ak je záchod pre osobu na 
vozíku prístupný priamo z verejného priestoru – chodby alebo haly, 
nemusí byť oddelene pre ženy a mužov.“ 

Bezbariérová záchodová kabína musí mať dostatočne široké 
dvere (min. 0,8 m) otvárané smerom von z miestnosti alebo posuvné 
dvere. Minimálne rozmery záchodovej kabíny podľa vyhlášky  
č. 532/2002 Z. z. sú v prípade novostavby 1,6 x 1,8 m a pri 
rekonštrukcii 1,4 x 1,8 m. Pri návrhu hygienických zariadení je veľmi 
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dôležité správne umiestnenie a výškové osadenie jednotlivých 
zariaďovacích predmetov – záchodovej misy, umývadla, zrkadla, 
vodovodnej batérie, ovládačov a držadiel v súlade s platnou 
legislatívou. 

3.7 Stravovacie, kultúrno-spoločenské 
a športové priestory 

Zásady univerzálneho navrhovania je potrebné uplatňovať aj pri 
návrhu a úprave ďalších priestorov vysokoškolských areálov, ako sú 
napríklad jedálne, knižnice, študovne, športové a spoločenské 
priestory a univerzitné pastoračné centrá. 

V jedálni musí byť pri stoloch vytvorený priestor na komfortné 
zasunutie sa osoby na vozíku za stôl, preto by mal byť pod stolovou 
doskou vytvorený voľný priestor do výšky cca 70 cm. Šírky uličiek 
medzi jednotlivými jedálenskými stolmi musia umožňovať plynulý 
a bezkolízny pohyb osobám na vozíku. Obslužný pult v jedálni by mal 
byť riešený tak, aby umožňoval pohodlný prístup a samostatnú 
obsluhu aj osobám na vozíku.  

V knižnici je potrebné osobám na vozíku či nižšieho vzrastu 
vytvoriť prístup k obslužným pultom, ktoré by mali mať v určitej časti 
zníženú výšku. Taktiež samotné knižničné regály musia mať zníženú 
výšku (max. 1,5 m) v priestore voľného výberu tak, aby aj osoba 
sediaca na vozíku mala možnosť sa sama obslúžiť. Medzi jednotlivými 
regálmi musí byť dostatok priestoru aj na pohyb a manévrovanie 
s vozíkom. V študovni a internetových kioskoch je potrebné vytvoriť 
priestor na zasunutie sa s vozíkom za stôl či pult, ktoré musia byť 
umiestnené vo vyhovujúcej výške. Informácie a knižničné zdroje by 
mali byť dostupné v alternatívnych formátoch s využitím asistenčných 
technológií (zvukové nahrávky, zväčšovací softvér a pod.). 
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Obr. č. 7 a č. 8: Knižničné pulty so zníženou výškou (CVTI SR, Bratislava) 

Priestory na športové aktivity (vrátanie tribún, šatní a umyvární) 
by mali byť prístupné aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. V telocvični musia mať aspoň jedny z dverí rozmery  
1,8 m (šírka) x 2,1 m (výška). Telocvičňa musí mať steny odolné voči 
nárazu a ich povrchová úprava nesmie spôsobovať reflexie.  

Sprístupnenie bazéna pre osoby s telesným postihnutím je možné 
riešiť pomocou rôznych pomôcok a technických riešení. Pre osoby 
s ľahším stupňom telesného postihnutia môžu byť vhodné aj schody 
so zábradlím a držadlami v rôznych výškach. Schody môžu zároveň 
slúžiť aj ako presadacie stupne, preto by mali byť dostatočne široké. 
Na uľahčenie presunu do bazéna slúžia aj zvýšené okraje bazéna vo 
výške cca 50 cm, ktoré slúžia ako presadacie plochy pri presune 
z vozíka. Na presun osôb s ťažkým telesným postihnutím do bazéna 
slúžia rôzne typy zdvíhacích zariadení, ktoré môžu byť pevne 
zabudované (napríklad stacionárne alebo stropné koľajnicové 
systémy), alebo môžu byť mobilné (vhodné pre všetky verejne 
prístupné bazény). 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
Obr. č. 9 a č. 10: Sprístupnenie bazéna a sprchovacieho kútu  

(Jedličkův ústav a školy, Praha) 
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Šatne a umyvárne je potrebné riešiť tak, aby medzi jednotlivými 
prvkami zariadenia bol voľný priestor umožňujúci manévrovanie 
s vozíkom (kruh s priemerom 1,5 m). Odkladacie plochy (poličky, 
vešiaky, skrinky) musia byť umiestnené v dosahovej vzdialenosti 
osoby na vozíku (0,6 – 1,2 m). Vhodné je vybaviť šatňu okrem 
bežných skriniek aj zväčšenými odkladacími skrinkami bez lavičky 
umiestnenej pred nimi a uľahčiť tak prístup k úložným priestorom pre 
osoby na vozíku. Potom je potrebné navrhnúť v šatni samostatnú 
lavicu na prezliekanie (širokú najmenej 0,5 m a dlhú 1,8 m), prípadne 
mäkkú podložku na podlahe. V umyvárni musí byť najmenej jeden 
sprchovací kút s bezbariérovým prístupom (výškový rozdiel v podlahe 
max. 2 cm) a s rozmermi najmenej 1,4 x 1,4 m. Sprchovací kút musí 
byť vybavený držadlami na stene a sklopným sedadlom. 

V univerzitnom pastoračnom centre musí byť vytvorený 
bezbariérový prístup do priestorov kaplnky, ale aj ostatných 
spoločenských priestorov a klubovní s nevyhnutným hygienickým 
zázemím, ktoré musí zahŕňať aspoň jednu bezbariérovú záchodovú 
kabínku. 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

Obr. č. 11 a č. 12: Univerzitné pastoračné centrum s bezbariérovým prístupom  

(UPC Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) 
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3.8 Záver 

Univerzálne navrhovanie vysokoškolských budov a areálov je 
nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie inklúzie osôb s rôznym 
zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho procesu. Všetci 
študenti či zamestnanci vysokoškolských zariadení a areálov majú 
mať rovnakú príležitosť zúčastňovať sa nielen vzdelávacích aktivít, 
ale aj spoločenského života tak, aby neboli obmedzovaní žiadnymi 
architektonickými alebo komunikačnými bariérami. 

Zoznam použitej literatúry 

15. Čerešňová, Z.: Tvorba inkluzívneho prostredia škôl metódou 
univerzálneho navrhovania. Habilitačná práca, Bratislava, 2013 

16. Ceresnova, Z.: Student Engagement in Assessment of Universal 
Access of University Buildings. In: P. M. Langdon et al. (eds.): 
Inclusive Designing. Joining Usability, Accessibility, and Inclusion. 
- Springer International Publishing, 2014. - ISBN 978-3-319-
05094-2, p.143-151 

17. Čerešňová, Z.: Universal Design of Inclusive Learning 
Environment. In: Proceedings of the Conference Universal 
Learning Design, Brno, 2013. Brno: Masaryk University, 2013. - 
ISBN 978-80-210-6270-2, p. 15-18 

18. Čerešňová, Z.: Bezbariérové navrhovanie školských zariadení 
a detských ihrísk. In: Dôsledky zdravotného postihnutia na 
duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so 
zdravotným postihnutím. Bratislava: ÚSKI, 2011. ISBN 978-80-
85293-07-4, s. 31-45 

19. Čerešňová, Z.: Vzdelávanie. In. Samová, M. a kol.: Tvorba 
bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti. 
Bratislava, Eurostav, 2008. ISBN 978-80-89228-10-2 

20. Končeková, D. - Rollová, L.: Zdravé prostredie školských stavieb 
21. storočia. In: Zdravé domy 2014 : 10. mezinárodní konference, 
10.4.-11.4.2014, Brno. - Brno : VUT Fakulta architektury, 2014. - 
ISBN 978-80-214-4912-1. - s. 77-84 

21. Končeková, D. - Rollová, L.: Design of School Environment in the 
21st Century. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-
6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 899 : EnviBuild Buildings 



 

34 

and Environment 2013. Bratislava, Slovakia, 17.10.2013 (2014),  
p. 302-306 

22. Rollová, L.: Bezbariérová prístupnosť nebytových budov. In. 
Eurostav. – ISSN 1335-1249.- Roč. 16, č. 4 (2010), s. 14-16 

23. Samová, M.: Vstup do budov a zariadení, vstupné a chodbové 
priestory. In. Samová, M. a kol.: Tvorba bezbariérového 
prostredia. Základné princípy a súvislosti. Bratislava, Eurostav, 
2008. ISBN 978-80-89228-10-2 

24. Samová, Mária: Sloboda človeka v kontexte architektúry a 
urbanizmu. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - Roč.16, č.1-2 (2011), 
s. 58-61 

25. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR 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. 

  



 

35 

4 Bezbariérové vysokoškolské ubytovacie 
zariadenia  

Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.,  
Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

 
Na to, aby mohol študent so špecifickými potrebami žiť 

plnohodnotný život, potrebuje mať prístup ku vzdelaniu podľa svojho 
záujmu a schopností a rovnako musí mať zaistené aj vhodné 
ubytovanie. Prístupná univerzita a študentský domov mu poskytne 
možnosť získať vysokoškolské vzdelanie a následne sa mu otvoria 
možnosti získať prácu. Takýto model je pre neho reálnou šancou 
integrovať sa do života. Žiaľ, situácia na Slovensku je často odlišná, 
pretože mnoho ľudí so zdravotným postihnutím žije v izolácii, často 
nemajú prístup k adekvátnemu vzdelaniu, nemajú dostatok šancí na 
trhu práce. Pomer medzi integračnými a segregačnými snahami je 
v súčasnosti chápaný ako jeden z ukazovateľov humanity, kultúrnosti 
a vyspelosti spoločnosti. 

Jednou z hlavných prekážok integrácie ľudí so zdravotným 
postihnutím do spoločnosti sú architektonické bariéry. Tieto bariéry, 
ako pozostatok minulosti, existujú v exteriérovom prostredí, v doprave 
aj v budovách. Na to, aby sa v prostredí nevytvárali nové 
architektonické bariéry a aby sa existujúce bariéry odstránili, bola 
vytvorená metóda univerzálneho - komplexne bezbariérového 
navrhovania prostredia, produktov a služieb. V zmysle tejto metódy 
majú byť stavby a produkty navrhnuté tak, aby vyhovovali čo 
najväčšiemu počtu užívateľov, teda aj tým, ktorí majú obmedzenú 
schopnosť pohybu a orientácie, ako sú napríklad ľudia so zdravotným 
postihnutím, seniori, rodičia s malými deťmi, tehotné ženy alebo ľudia 
s rozmernou batožinou, a pod. Odborné diskusie, ktoré sa na túto 
tému vedú, potvrdzujú, že laická, ale aj odborná verejnosť chápe 
mnohokrát bezbariérovo prístupné prostredie veľmi zúžene. 
Výsledkom sú opatrenia súvisiace hlavne so zabezpečením 
bezbariérového vstupu do budov pomocou prístupových rámp, alebo 
s výstavbou bezbariérových toaliet, výťahov, prípadne s realizáciou 
niekoľkých bezbariérových priestorov určených hlavne pre osoby na 
vozíku. Zabúda sa však na to, že stavby by mali byť bezbariérovo 
prístupné, ale aj užívateľné vo všetkých prevádzkových častiach 
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určených pre verejnosť. Navrhnúť kvalitnú bezbariérovú novostavbu, 
prípadne debarierizovať existujúcu stavbu, nie je jednoduché, pretože 
pri návrhu je potrebné hľadať kompromisné riešenia, ktoré by 
zohľadnili nielen nároky osôb na invalidnom vozíku, ale aj nároky 
osôb s poruchami chôdze, zraku, sluchu alebo osôb s iným 
zdravotným znevýhodnením.  

4.1 Všeobecné zásady tvorby ubytovacích 
zariadení 

Pri návrhu nového študentského ubytovacieho zariadenia, ako aj 
pri návrhu debarierizácie existujúceho zariadenia, musia byť 
bezbariérovo sprístupnené všetky prevádzkové časti – exteriérové 
časti zariadenia, ubytovanie, stravovanie, študovne, ordinácia lekára, 
prípadne knižnica, predajňa, športoviská, ak sa tieto služby 
v zariadení nachádzajú. Vždy by sa malo prihliadať na skutočnosť, že 
študenti so špecifickými potrebami majú právo rovnako ako ostatní 
participovať na všetkých aktivitách, ktoré zariadenie ponúka. Pri 
navrhovaní horizontálneho, vertikálneho prepojenia priestorov a 
konštrukčného systému sa musí vychádzať z nárokov osôb sediacich 
na vozíku, pretože majú najväčšie priestorové nároky a tiež najviac 
obmedzenú mobilitu najmä pri prekonávaní výškových rozdielov.  

Požiadavky na tvorbu bezbariérového prostredia sú stanovené vo 
vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobec-
ných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obme-
dzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

Pre ubytovaných študentov so zdravotným postihnutím je veľmi 
dôležitá nezávislosť, pretože sa chcú po zariadení pohybovať 
a užívať ho bez cudzej pomoci. Nevhodným prvkom na prekonanie 
výškových rozdielov je napríklad šikmá schodisková plošina, ktorá je 
spravidla uzamknutá a študent na vozíku musí mať neraz veľkú dávku 
trpezlivosti, kým mu ju niekto odomkne a obslúži ho. Negatívom je tiež 
jej pomalosť a pútanie pozornosti okolia. Vhodnejšia je preto zvislá 
plošina, ktorá dokáže prekonať výšku až do 13 m. Jej najväčším 
pozitívom je, že sa dá používať podobne komfortne ako výťah 
a nevyžaduje asistenciu. Ďalším častým problémom je nesprávne 
navrhnutý sklon rampy, pretože mnohé osoby na vozíku nedokážu 
strmú rampu bez pomoci prekonať. Pamätať treba aj na to, že 



 

37 

exteriérová rampa sa musí dať používať aj v zimnom období, preto by 
mala byť zastrešená, prípadne aj vyhrievaná. Rampa je však vhodná 
len na prekonanie nižších výškových rozdielov (1 - 4 schody), pretože 
pri vyšších rozdieloch musí byť na jej vybudovanie prerušená 
odpočívadlom, čo ju neúmerne predlžuje, a teda zvyšuje aj finančné 
náklady (obr. 1). 

 

Obr. č. 1: Základné požiadavky na dimenzovanie rampy 

Tabuľka 1 - Dĺžka rampy pri sklone 1:12 
 

Počet schodov   
(v. schodu 16 cm) 

Dĺžka rampy 

(+ odpočívadlo) 

3 4,32 m 

4 7,68 m 

5 9,60 m + 2 m 

6 11,52 m + 2 m 

7 13,44 m + 2 m 

8 15,36 m + 2 m 

9 17,28 m + 2 m 

10 19,20 m + 2 m + 2 m 

 

Pri návrhu orientačného a informačného systému v zariadení je 
potrebné vychádzať z nárokov osôb so zrakovým a sluchovým 
postihnutím, pretože tieto osoby majú najväčšie problémy pri orientácii 
v objektoch a pri slovnej komunikácii. Kvôli zlepšeniu orientácie 
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v objekte sú potrebné zrozumiteľné informácie sprostredkované 
všetkými formami zmyslového vnímania (zrakom, hmatom, sluchom). 
Na navádzanie klientov so zrakovým postihnutím možno nad 
vchodom do ubytovacieho zariadenia osadiť akustický maják a pre 
uľahčenie pohybu po objekte musí byť vytvorený prehľadný orientačný 
systém. Vhodné sú odlišné farebné riešenia funkčných celkov, 
orientačné plány zariadenia, ktoré by mali byť k dispozícii aj 
v reliéfnom prevedení, priestory a miestnosti by mali byť označované 
štítkami s veľkým písmom, ktoré sú doplnené o označenie v reliéfnom 
a Braillovom písme.  

Pri tvorbe bezbariérového ubytovacieho zariadenia by mali byť 
dodržané tieto zásady:  

 bezbariérovo prístupné musia byť všetky služby, ktoré 
zariadenie študentom ponúka; 

 vstup do novostavby ubytovacieho zariadenia musí byť na 
úrovni terénu; 

 na prekonanie výškového rozdielu pred vstupom do existujúce-
ho ubytovacieho zariadenia možno použiť rampu alebo zvislú 
zdvíhaciu plošinu (obr.2, 3); 

 

Obr. č. 2: Správne nadimenzovaná a vybavená rampa 
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Obr. č. 3: Zvislá zdvíhacia plošina 

 

 informačné a obslužné pulty by mali byť prevedené v dvoch 
výškových úrovniach, zvýšená časť slúži na komunikáciu so 
stojacím hosťom a znížená, podjazdná časť (s výškou 750 mm - 
850 mm), slúži na komunikáciu s hosťom na vozíku alebo 
s hosťom nízkeho vzrastu (obr.4);  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Obr. č. 4: Znížená časť info pultu 

 na prekonanie podlaží sa musí použiť bezbariérový výťah, 
ktorý je vybavený akustickým hlásičom podlaží (obr.5); 
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Obr. č. 5: Bezbariérový výťah 

 voľný podlahový priestor – kruh s priemerom 1500 mm, 
musí byť k dispozícii v komunikačných priestoroch ako 
napríklad v zádverí, pred vstupmi do výťahu, do izieb, 
jedálne, študovne a v každej miestnosti, v ktorej sa 
vykonáva nejaká činnosť; 

 priechody na chodbách musia byť najmenej 900 mm široké; 

 všetky dvere by mali byť široké najmenej 800 mm vrátane 
dverí do hygienických priestorov, pričom dverné prahy 
musia mať výšku najviac 20 mm, vhodnejšie sú však dvere 
bez prahov; dvojkrídlové dvere musia mať aspoň jedno 
krídlo široké najmenej 800 mm a vstupné dvere do objektu 
najmenej 900 mm; 

 priestory verejných toaliet (napríklad pri jedálni) musia byť 
doplnené o bezbariérovú toaletu; 

 prechody na balkón, terasu alebo loggiu musia byť riešené 
bezbariérovo tak, aby prah balkónových dverí nebol vyšší 
ako 20 mm; 

 ovládacie prvky a mechanizmy musia byť umiestnené 
v dosahovej vzdialenosti osoby sediacej na vozíku, t.j. 
najviac 1 200 mm od podlahy; za optimálnu dosahovú 
výšku ovládacích prvkov pre všetkých sa považuje výška 
800 mm od podlahy. 
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4.2 Ubytovacie bunky 

Pre vysokoškolské ubytovacie zariadenia je typologicko-
prevádzkové riešenie ubytovacích buniek (izba a hygienické 
vybavenie) zásadným prvkom v koncepte bezbariérovej prístupnosti a 
užívateľnosti. Uplatnenie princípov univerzálnej tvorby týchto priesto-
rov (najmä u novostavieb) vygenerovalo riešenie tzv. upraviteľného 
bývania. V študentských domovoch riešenie upraviteľných ubytova-
cích buniek umožňuje vytvorenie komfortu jednak pre študentov so 
špecifickými potrebami, ale aj pre študentov bez týchto nárokov. Pre 
vedenie internátov to prináša benefit v možnosti operatívnejšieho 
upravovania počtu bezbariérových buniek bez stavebných zásahov. 
Pri projektovaní sú dôležité detaily, napríklad šírka, osadenie a 
spôsob otvárania dverí, nosnosť stien, na ktorých sa predpokladá 
montáž držadiel, predpríprava kúpeľne na dodatočnú realizáciu 
sprchy v úrovni podlahy. Variabilitu dispozície bunky zabezpečia 
odstrániteľné/ prestaviteľné priečky, v ktorých nie sú zabudované 
žiadne inštalácie. Neoddeliteľnou súčasťou hygienických priestorov 
(kúpeľne a toalety) je podlahový vpust, aby bolo možné i dodatočne 
realizovať bezbariérovú sprchu. Pre úpravu bunky má zásadnú 
dôležitosť umiestnenie a riešenie inštalačného jadra (obr. 6, 7).  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Obr. č. 6: 

Príklad 
ubytovacej bunky pred úpravou  
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Obr. č. 7: Príklad ubytovacej bunky po úprave 

4.3 Bezbariérová izba 

Vstupné dvere do bezbariérovej izby musia mať minimálnu šírku 
900 mm. Pre osoby s poruchami mobility by bol vhodný automatický 
systém otvárania dverí pomocou tlačidla alebo systém „DORMA 
Contur Design”, ktorý je určený na podporu otvárania. 

Vo vstupnej predsieni by mala byť k dispozícii voľná podlahová 
plocha s rádiusom 1 500 mm na manévrovanie s vozíkom. Takisto 
veľkosť a usporiadanie izby by mali umožniť pohodlný pohyb osoby na 
invalidnom vozíku. Medzi nábytkom musí byť dodržaná minimálna 
priechodná šírka 900 mm, ale pred nábytkom, kde sa predpokladá 
nejaká manipulácia, je žiaduce vytvoriť manévrovací priestor s rádiu-
som 1 500 mm (napr. pred skriňou, pred vstupom do kúpeľne, pred 
stolom a pri posteli). Ak je pri bezbariérovej izbe situovaný balkón, 
loggia alebo terasa, prechod musí byť riešený bezbariérovo.  

Okno má mať znížený parapet najviac 700 mm od podlahy 
a ovládací mechanizmus okna musí byť vo výške najviac 1 200 mm 
od podlahy, aby naň dosiahla aj osoba sediaca na vozíku (obr. 8). 
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Obr. č. 8: Znížený okenný parapet bezbariérovej izby 

Výška lôžka by mala byť cca 500 mm od podlahy, čo umožní ľahšie 
presadnutie z vozíka a vstávanie. Pri navrhovaní skriňového nábytku 
treba pamätať na maximálne horizontálne, vertikálne a bočné 
dosahové vzdialenosti študenta sediaceho na vozíku. Skriňový 
nábytok by mal mať sokel riešený podľa obr. 9, aby bolo možné pod 
skriňu zasunúť stúpačky vozíka. Tyč na zavesenie šatstva nesmie byť 
vyššie ako 1 200 mm od podlahy. V izbe musia byť celoplošné 
podlahové krytiny, napríklad textilné, keramické, PVC, drevené, 
laminátové alebo korkové podlahy. V izbách pre študentov 
s poruchami zraku by mali byť čelá a boky postelí čalúnené až po 
podlahu. Nohy postelí by im mohli spôsobiť úrazy pri zakopnutí. V izbe 
by malo byť zabezpečené pripojenie na internet a telefón so 
zväčšenými tlačidlami. 
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Obr. č. 9: Riešenie skriňového nábytku 

4.4 Bezbariérová kúpeľňa 

Dvere do bezbariérovej kúpeľne by mali byť široké najmenej  
800 mm a otvárať sa musia vždy smerom von z kúpeľne. Aj v kúpeľni 
musí byť vytvorený dostatočný manévrovací priestor s priemerom 
minimálne 1 500 mm. Aspoň na jednej strane toalety musí byť voľný 
priestor na zasunutie vozíka, ktorý je najmenej 800 mm široký. 
Optimálne je, ak je tento voľný priestor po obidvoch stranách toalety, 
pretože niektoré osoby presadajú z vozíka na toaletu spredu, iné 
zľava alebo sprava. Voľný priestor vedľa toalety môže zasahovať do 
plochy bezbariérového sprchovacieho kúta. Po obidvoch stranách 
toalety musia byť sklopné držadlá, bez ktorých by bola toaleta pre 
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klientov na vozíku nepoužiteľná (obr. 10). Držadlá musia byť na stene 
upevnené tak, aby boli dostatočne stabilné a schopné odolávať 
silnému zaťaženiu. 

 

 

 

 

Obr. č. 10: Združená toaleta so sprchou 

Sprchovací kút musí byť v úrovni podlahy s odtokom vody do 
podlahového vpustu alebo odtokového žľabu. Najmenší prípustný 
rozmer bezbariérového sprchovacieho kúta pre osoby na vozíku je  
1 400 x 1 400 mm a vybavený musí byť pákovou miešacou batériou, 
držadlami, sklopnou alebo prenosnou sprchovacou stoličkou a policou 
na šampón a mydlo. Umývadlo by malo mať hornú hranu osadenú vo 
výške 870 – 900 mm nad podlahou, aby bolo umožnené podsunutie 
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podrúčiek vozíka pod umývadlo. Umývadlo musí mať takisto pákovú 
vodovodnú batériu. Spodná hrana zrkadla by mala byť umiestnená čo 
najbližšie k hornej hrane umývadla, aby sa v ňom mohla vidieť 
sediaca a súčasne aj stojaca osoba. Ak musí byť zrkadlo osadené 
vyššie, vhodným riešením je nastaviteľné naklonenie zrkadla o 5 – 10 
stupňov. Doplnky, ako sú napríklad vešiaky na uteráky alebo odev, 
police, spínače, ovládače a podobne, je potrebné umiestniť vo výške 
najviac 1 200 mm od podlahy. V každej bezbariérovej kúpeľni musí 
byť tlačidlo núdzového volania, osadené vo výške cca 500 mm od 
podlahy, ktoré je napojené na miestnosť prvej pomoci alebo na 
recepciu zariadenia. 

4.5 Stravovacie zariadenia 

Hlavné komunikačné ťahy stravovacieho zariadenia by mali byť 
široké najmenej 1 600 mm a prechody medzi stolmi by mali mať 
dodržanú priechodnú šírku najmenej 900 mm. Výška stola musí byť 
cca 780 mm, aby umožnila hosťovi na vozíku podsunúť podrúčky 
vozíka pod stolovú dosku. Nevhodné sú kokteilové stoly s jednou 
nohou, pretože ich osoby s poruchami zraku nedokážu včas 
identifikovať pomocou bielej palice. Usporiadanie stolov by malo byť 
variabilné, aby sa mohli premiestniť alebo zoskupiť podľa potreby. 
Stoly a stoličky by mali mať odlišnú, kontrastnú farbu voči podlahe.  

Samoobslužné pulty a bufetové stoly musia byť riešené tak, aby na 
všetky potraviny dosiahli aj hostia sediaci na vozíku. Police alebo 
chladiace boxy s jedlom nad pultom nesmú byť vyššie ako 1 200 mm. 
Osvetlenie stravovacieho zariadenia, resp. lokálne osvetlenie stolov, 
musí byť rovnomerné, difúzne a dostatočne silné. Lokálne osvetlenie 
nesmie oslňovať.  

V blízkosti stravovacieho zariadenia musia byť situované verejné 
toalety vrátane bezbariérovej toalety.  

4.6 Záver 

Pri debarierizácii existujúcich priestorov ubytovacieho zariadenia je 
vhodné spolupracovať s odborníkom na bezbariérové navrhovanie, 
pretože každá miestnosť má iné priestorové a konštrukčné možnosti. 
Požiadavky na dodatočnú debarierizáciu sa nedajú celkom 
zovšeobecniť, niektoré z nich sa dajú modifikovať, prípadne použiť 
alternatívne spôsoby sprístupnenia jednotlivých priestorov. Každá 
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úprava alebo modifikácia však musí zaručiť funkčnosť a dostupnosť 
jednotlivých priestorov, ako aj ich plnohodnotné a intuitívne užívanie.  

Proces začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do života 
spoločnosti je podmienený odstránením existujúcich architektonických 
bariér v prostredí. Študenti so špecifickými potrebami, rovnako ako 
ostatní študenti, majú právo na vzdelanie, a preto je potrebné vytvárať 
komplexne bezbariérové prostredie aj na školách a v ubytovacích 
zariadeniach. Navrhnúť kvalitnú univerzálne prístupnú bezbariérovú 
novostavbu, prípadne debarierizovať existujúcu stavbu, nie je jedno-
duché, pretože pri návrhu je potrebné hľadať kompromisné riešenia, 
ktoré by zohľadnili nielen nároky študentov na invalidnom vozíku, ale 
aj nároky študentov s poruchami chôdze, zraku, sluchu alebo s iným 
zdravotným znevýhodnením. Dôležité je, aby boli bezbariérovo 
prístupné všetky časti týchto zariadení, ktoré sú určené pre študentov, 
ako aj všetky aktivity, ktoré školy a ubytovacie zariadenia ponúkajú. 
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5 Architektonické bariéry z pohľadu 
študentov so zrakovým postihnutím  

Ing. Katarína Kubišová 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava 

 
Abstrakt 

Článok predstavuje základné problémy, s ktorými sa stretávajú 
študenti so zrakovým postihnutím pri pohybe a orientácii v školskom 
prostredí. Predstavené sú aj základné debarierizačné opatrenia, ich 
význam a stručné princípy ich použitia. Okrajovo sú spomenuté aj 
problémy, s ktorými sa stretávajú študenti so zrakovým postihnutím pri 
získavaní informácií, a ktorých odstraňovanie by malo byť na školách 
prioritou. 

 
Kľúčové slová: zrakové postihnutie, architektonické bariéry, 
informačné bariéry, debarierizačné opatrenia pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. 

5.1 Úvod 

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sa dokážu zapojiť plno-
hodnotne do života iba za predpokladu splnenia určitých pre nich 
špecifických podmienok v oblasti fyzickej mobility, získavania 
informácií a v oblasti ich prijatia ostatnou spoločnosťou. Hovorí sa 
preto tak o odstraňovaní bariér architektonických, informačných, ako 
aj spoločenských, komunikačných.  

Pri identifikácii architektonických bariér a návrhu debarierizačných 
opatrení je nutné brať do úvahy rozdielne schopnosti a potreby ľudí 
podľa typu ich postihnutia. Pre ľudí so zrakovým postihnutím (pokiaľ 
ho nemajú kombinované s telesným) nepredstavuje bariéru obrubník, 
schody či úzke dvere, ale naopak veľká otvorená plocha bez 
vodiacich línií či neozvučený výťah alebo priechod pre chodcov. 
Informácie v tomto príspevku vychádzajú z platnej legislatívy týkajúcej 
sa architektonických bariér, ale sú doplnené skúsenosťami samotných 
ľudí so zrakovým postihnutím. Hoci je tento príspevok 
o architektonických bariérach, okrajovo sa zaoberá aj informačnými 
bariérami, ktoré predstavujú pre študentov so zrakovým postihnutím 
najväčší problém.  
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5.1.1 Členenie zrakového postihnutia  

Podľa odhadov má približne 1,5 – 2 % populácie vážne problémy 
so zrakom. Z tohto počtu je viac ako dve tretiny ľudí nad 60 rokov 
(ÚNSS, 2001). Táto skupina ľudí zahŕňa: 

 nevidiacich: osoby s úplnou stratou zrakového vnímania 
a osoby, ktoré sú schopné vnímať zrakom maximálne svetlo, 
avšak nie sú schopné lokalizovať jeho zdroj; 

 prakticky nevidiacich: osoby so zvyškami zraku, vďaka čomu 
vnímajú svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokážu 
využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou ako 
dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní 
informácií; 

 slabozrakých: osoby, ktoré napriek najlepšej možnej korekcii 
majú problémy s vykonávaním zrakovej práce. Takéto osoby 
majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými 
zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť; 

 osoby s poruchami binokulárneho videnia: osoby s poruchou 
funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého 
oka, tzv. porucha videnia oboma očami, ktorá okrem iného 
spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní. Sem patrí 
škuľavosť a tupozrakosť. (ÚNSS, 2001) 

Pre potreby tvorby debarierizačných opatrení sa zohľadňujú 
opatrenia pre nevidiacich ľudí – napr. reliéfne, hmatové prvky, 
a opatrenia pre slabozrakých ľudí – napr. farebné kontrasty.  

5.1.2 Spôsob získavania informácií 
o prostredí 

Pre priblíženie problémov, ktoré sú spojené so životom so 
zrakovým postihnutím, uvádzame nasledovné príklady: 

 problémy s orientáciou a samostatným pohybom predovšetkým 
v neznámom prostredí, nie však fyzický problém s pohybom, t.j. 
schody nie sú pre človeka s čisto zrakovým postihnutím 
bariérou; 

 problémy so získavaním informácií vo svete, kde sú vizuálne 
podnety najvýznamnejším zdrojom informácií; 

 vysoké nároky na pamäť, analýzu a dedukciu – vidiaci človek 
obsiahne situáciu jedným pohľadom, človek so zrakovým 
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postihnutím ju nevidí, a teda si ju musí pamätať, meniacu sa 
situáciu neustále prácne analyzovať a dedukovať, čo môžu 
informácie, ktoré dostáva, preňho znamenať; 

 zvláštnosti v poznávacom procese, nedostatočný zrak musia 
nahradiť inými zmyslami. (ÚNSS, 2001) 

Pre človeka, ktorý má problém so zrakom, sa stávajú zdrojom 
informácií ostatné zmysly. Dominantný je hmat a sluch, môže využívať 
aj prípadné zvyšky zraku a v obmedzenej miere čuch. To, ktoré 
zmysly a akým spôsobom bude človek pri samostatnom pohybe 
využívať, závisí od jeho osobných schopností, zručností, výcviku 
a subjektívnych preferencií. Pri tvorbe bezbariérového prostredia 
musíme využívať všetky možné spôsoby podania informácií, aby sa 
sám užívateľ tohto priestoru mohol rozhodnúť pre tie, ktoré vie 
najlepšie využiť. Samostatne a bezpečne sa môže človek so 
zrakovým postihnutím pohybovať iba vtedy, ak mu poskytneme 
dostatok informácií, ktoré môže z prostredia získať.  

5.1.3 Architektonické bariéry, tvorba 
bezbariérových opatrení a relevantná 
legislatíva 

Bariérou sú situácie a prvky, pri ktorých vzniká ohrozenie zdravia 
alebo až života človeka. Rovnako je bariérou fyzicky znemožnený 
voľný prístup, čo v prípade ľudí so zrakovým postihnutím predstavuje 
aj situácia, že sa v prostredí nenachádza dostatok pre nich 
zrozumiteľných prvkov, podľa ktorých by sa mohli orientovať a ktoré 
by im tak zabezpečili bezpečný a samostatný prístup. Pri tvorbe 
bezbariérového priestoru musíme rešpektovať antidiskriminačné 
princípy, podľa ktorých má mať aj osoba so zdravotným postihnutím 
možnosť rovnakého výberu a rovnako voľného prístupu ako osoba 
zdravá, pokiaľ sa toto dá zabezpečiť bezbariérovým opatrením. 
Podmienky majú byť vytvorené tak, aby mohla osoba so zdravotným 
postihnutím v čo najväčšej miere využívať stavby bez cudzej pomoci. 

Na Slovensku architektonicko-stavebné a typologicko-prevádzkové 
minimum predstavuje Vyhláška č. 532/2002 Z. z. Ministerstva život-
ného prostredia SR, 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. Štvrtá časť vyhlášky sa zaoberá 
požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou 
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schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou tejto časti je príloha 
k vyhláške č. 532/2002 Z. z., v ktorej sú uvedené konkrétne 
technické požiadavky na bezbariérové stavby. Konkrétne úpravy 
pre osoby so zrakovým postihnutím, ktoré majú byť budované pri 
priechodoch pre chodcov, stanovuje Vyhláška č. 9/2009 Z. z. 
Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Praktický výklad oboch vyhlášok predstavujú Technické podmienky 
10/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
ktoré boli vypracované pod názvom Navrhovanie debarierizačných 
opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
na pozemných komunikáciách. 

5.2 Architektonická prístupnosť pre študentov 
so zrakovým postihnutím 

5.2.1 Cesta do školy 

Najčastejšie sa s architektonickými bariérami študenti stretávajú 
práve na ceste do školy. A hoci nie je v kompetenciách školy ich 
odstraňovanie, pre komplexnosť témy ich musíme stručne 
pomenovať.  

Zastávka MHD by mala byť vybavená po celej dĺžke nástupišťa 
varovným pásom (reliéfny pás, ktorý má za úlohu varovať pred 
vstupom do nebezpečného priestoru) a signálnym pásom (reliéfny 
pás, ktorý má za úlohu navádzať na nástup do prvých dverí vozidla). 
Pre príchod/ odchod zo zastávky by mala existovať využiteľná vodiaca 
línia. Prirodzenou vodiacou líniou je napríklad rozhranie trávnika 
a chodníka, múr budovy, plot, múrik a pod. Ak takáto línia chýba, je 
potrebné dobudovanie umelej vodiacej línie, ktorá je tvorená reliéfom 
s drážkami smerujúcimi v smere pohybu. Umelá vodiaca línia sa musí 
vybudovať na všetkých plochách, na ktorých sú orientačné body od 
seba vzdialené viac ako 8 metrov.  

Priechody pre chodcov by mali byť vždy opatrené reliéfnymi 
prvkami podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. a ozvučenými semaformi.  

Mobiliár (lavičky, odpadkové koše, reklamné panely a pod.) by mal 
byť umiestnený mimo vodiacich línií a mal by byť hmatný v pôdoryse 
tak, aby sa dal identifikovať bielou palicou. 
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Dočasné prekážky (napr. rozkopávky chodníka) musia byť 
zabezpečené pevnými zábranami taktiež hmatnými v pôdoryse. Pre 
študentov je vhodnou pomocou, ak ich škola informuje o takýchto 
prekážkach v jej blízkosti napríklad na svojej webovej stránke. 

Najväčším problémom, s ktorým sa každodenne stretávajú študenti 
so zrakovým postihnutím, zvyknú byť mobilné prekážky (najmä 
parkujúce autá na chodníkoch). Fakt, že každý deň sú na inom 
mieste, často na vodiacich líniách, vyžaduje ich prekonávanie vyššiu 
psychickú záťaž. 

5.2.2 Vchod do školy 

Vchod do školy študent so zrakovým postihnutím vie nájsť 
pomocou vodiacej línie. Nápomocným môže byť aj akustický maják, 
čo je zariadenie, ktoré funguje iba na základe dopytového signálu 
špeciálnej vysielačky, ktorá patrí medzi kompenzačné pomôcky pre 
ľudí so zrakovým postihnutím. Akustický maják na základe dopytu 
z vysielačky vydáva signál, vďaka ktorému je človek schopný nájsť 
miesto, ktoré maják označuje (vchod do školy). V akustickom majáku 
je taktiež nahratá informácia, ktorá popisuje orientačnú situáciu 
v škole. V prípade viacerých dverí by mali byť vždy iba jedny stabilné, 
ktoré slúžia ako vstup. Taktiež je veľmi nápomocné jednoznačné 
farebné odlíšenie vstupných dverí od okolia. Všetky presklené 
steny a dvere by mali byť výrazne farebne kontrastne označené voči 
pozadiu. Pri vstupe do budovy by mali byť svetelné podmienky 
prispôsobené tak, aby sa pri vstupe nevytváral veľký kontrast medzi 
vonkajším a vnútorným priestorom. 
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5.2.3 Orientácia v priestoroch školy 

Pre slabozrakých študentov je dôležité správne osvetlenie 
interiéru, pretože tmavé zákutia môžu spôsobovať dezorientáciu.  

Veľkou pomocou je správne zaškolený vrátnik/ informátor, ktorý 
vie, ako správne komunikovať a poskytovať informácie študentovi so 
zrakovým postihnutím, a vie mu prípadne poskytnúť aj správnu 
asistenciu a pomoc.  

Orientačné tabule by mali byť vyhotovené podľa pravidiel jasnej 
tlače a vyhovujúco osvetlené. V prípade elektronického informačného 
systému by tento mal mať akustický výstup, prípadne popisky 
v Braillovom písme.  

Tyflografický orientačný plán školy by bol nápomocný nielen 
študentom so zrakovým postihnutím. Takýto plán je vyhotovený 
reliéfne pomocou značiek, ktoré je schopný človek so zrakovým 
postihnutím nahmatať, rozlíšiť a identifikovať. Tieto plány zlepšujú 
predstavu osôb so zrakovým postihnutím o priestore alebo situácii a 
poskytujú im komplexnejšiu informáciu o tomto priestore alebo situácii.  

Veľmi dôležité je správne a trvalé umiestnenie mobiliáru tak, aby 
prirodzené vodiace línie (steny) zostali využiteľné. Na miestach, kde 
sú prirodzené vodiace línie znehodnotené mobiliárom, alebo vo 
veľkých otvorených priestoroch je vhodné použitie umelých 
vodiacich línií. Umelú vodiacu líniu má tvoriť reliéf z drážok (šírka 
300 mm), ktoré smerujú v smere pohybu. 

Označenie dverí pre nevidiacich študentov je najvhodnejšie 
v blízkosti kľučky v Braillovom alebo reliéfnom písme (na rovnakom 
mieste v celej budove). Pre slabozrakých študentov je dôležité 
označovať dvere podľa pravidiel jasnej tlače. Všetky presklené steny 
a dvere musia byť označené tak, aby sa predišlo úrazu. 

Veľkou pomocou pre slabozrakých študentov, ale aj pre ľudí so 
slabším zrakom, mentálnym postihnutím, alebo pre tých, ktorí sa 
v priestoroch školy nachádzajú prvýkrát, je logické farebné členenie 
interiéru a farebne kontrastné dvere voči stenám. Pri tvorení 
interiérov aj exteriérov by architekti mali voliť farebné kombinácie tak, 
aby boli estetické, ale zároveň využiteľné pre orientáciu osôb so 
zvyškami zraku. Pri voľbe farieb je dôležitý ich kontrast, pričom 



 

55 

najlepšie kontrastne pôsobia vedľa seba farby ako žltá a čierna, žltá 
a tmavomodrá, biela a čierna, biela (sivá) a červená. 

Pokiaľ sa na farebný návrh prvkov myslí už v projektovej fáze 
stavby, nepredstavuje realizácia týchto dôležitých bezbariérových 
opatrení žiadne zvýšenie finančných nákladov a zároveň môžu byť 
farebné prvky vhodne, esteticky a zaujímavo zakomponované do 
prostredia 

5.2.4 Schodiská 

Prvý a posledný schod schodiska by mal byť pre nevidiacich 
študentov označený reliéfne – varovným pásom (šírka 400 mm, reliéf 
s výstupkami, dĺžka zhodná so šírkou schodu). Varovný pás 
odporúčame umiestňovať 300 – 350 mm od hrany schodu, aby bolo 
zabezpečené včasné upozornenie na blízkosť schodiska a súčasne, 
aby vidiaci ľudia mohli varovný reliéf prekročiť.  

Pre slabozrakých študentov by mal byť prvý a posledný schod 
schodiska označený farebne kontrastne voči okoliu. Kvôli bezpečnosti 
aj vidiacich ľudí sa odporúča farebne kontrastne označovať každý 
schod a vhodné je aj dostatočné osvetlenie schodísk alebo prídavné 
osvetlenie priamo jednotlivých schodov. Vo viacpodlažných budovách 
je vhodné označenie čísla poschodia na madle reliéfnym, 
Braillovým písmom alebo iba výstupkami. Priestor pod schodiskom by 
mal byť zabezpečený proti vstupu človeka, napríklad pomocou 
mobiliáru.  

5.2.5 Výťahy 

Na ovládanie výťahov by sa nemal používať dotykový panel. 
Tlačidlá by mali byť označené reliéfnym aj Braillovým písmom – nie 
priamo na tlačidlách, ale vedľa nich. Svetlo vo výťahu by malo 
dopadať na ovládací panel a nevychádzať spoza neho. Príjazd výťahu 
do stanice by mal oznamovať zvukový signál a v kabíne by mal byť 
inštalovaný akustický systém hlásenia podlažia. 
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5.3 Spôsoby odstraňovania architektonických 
bariér pre študentov so zrakovým postihnutím 

Najčastejším problémom, znemožňujúcim komplexné odstránenie 
architektonických bariér v prostredí, je nedostatok financií. Avšak 
existujú aj opatrenia, ktoré „nič nestoja“, alebo také, ktoré sa dajú 
zrealizovať pri bežnej údržbe a obnove stavby. Realizátor však musí 
byť informovaný o potrebách študentov so zrakovým postihnutím pri 
orientácii v priestore a o možnostiach, ktoré im orientáciu v priestore 
zjednodušia. Hoci pri dodatočných úpravách je možné robiť 
kompromisy (napr. namiesto umelej vodiacej línie použiť koberec), pri 
komplexnej rekonštrukcii alebo novostavbe je nevyhnutné zrealizovať 
všetky bezbariérové úpravy, ktorých minimálny rozsah je uvedený 
v legislatíve. 

Možnosti - spôsoby odstraňovania architektonických bariér: 

1. Zmena organizácie priestoru 

Správne a stabilné rozmiestnenie mobiliáru, mimo vodiacich línií. 
Pomocou mobiliáru sa dá zabrániť vstupu osôb na nebezpečné 
miesta (napr. pod schodisko). Na mieste (vstupe), kde je viac dverí 
vedľa seba, zabezpečenie stabilných vstupných dverí.  

2. Jednoduché úpravy  

Namiesto umelej vodiacej línie sa môže použiť čistiaca rohož alebo 
koberec, ktorý vytvorí dostatočné materiálové rozhranie oproti dlažbe. 
Pri bežnej údržbe (napr. maľovaní interiéru) rozvrhnúť logicky farebné 
členenie priestoru a odlíšiť farbu dvier od okolitých stien. Upraviť 
osvetlenie interiéru tak, aby neosvetľovalo tvár, ale dôležité orientačné 
body. Farebné označenie prekážok a presklených konštrukcií tak, aby 
nesplývali s okolím. Informačný systém (zahrňujúci aj orientačné 
tabule v priestoroch školy) vyhotovený podľa zásad jasnej tlače 
v jednotnom farebnom prevedení. Zaškolenie informátora/ vrátnika 
tak, aby vedel so študentmi so zrakovým postihnutím správne 
komunikovať, podávať im informácie a prípadne im poskytnúť vhodnú 
formu pomoci. 

3. Dodatočné stavebné úpravy 

Inštalácia umelých vodiacich línií, reliéfnych popisov na dvere, 
madlá schodísk. Úprava výťahov – reliéfne popisy na ovládacie 
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zariadenie, inštalácia akustických systémov. Inštalácia akustických 
majákov na vchodoch do školy.  

4. Pri novostavbách a rekonštrukciách budov  

Musia byť bezbariérové úpravy zapracované do projektovej 
dokumentácie – požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z. V prípade 
komplexnej rekonštrukcie alebo novostavby, ak sú bezbariérové 
opatrenia pre osoby so zrakovým postihnutím zapracované do 
projektovej dokumentácie nepredstavujú, žiadne významné navýšenie 
ceny stavby. 

5.4 Informačná prístupnosť pre študentov  
so zrakovým postihnutím 

Hoci sa tento príspevok má venovať architektonickým bariéram pre 
ľudí so zrakovým postihnutím, najčastejšími bariérami, s ktorými sa 
stretávajú študenti so zrakovým postihnutím, sú práve informačné 
bariéry. Študenti získavajú informácie: 

 prostredníctvom internetu alebo elektronického informačného 
systému školy – napr. o štúdiu, rozvrhu, skúškach, ale aj 
o akciách školy či zmenách v orientácii pri škole (rozkopávky 
chodníkov, zmeny v cestovných poriadkoch), preto je nesmierne 
dôležité, aby tieto boli prístupné pre osoby so zrakovým 
postihnutím; 

 prostredníctvom elektronických dokumentov, najmä študijných 
alebo informačných materiálov; 

 prostredníctvom Braillovho písma, napr. študijných materiálov; 

 prostredníctvom audio nahrávky, najmä študijných alebo 
informačných materiálov; 

 prostredníctvom predčítania druhou osobou; 

 prostredníctvom pomôcok na čítanie (rôzne lupy) – v tomto 
prípade je dôležité nedávať informácie za sklo, kedy lupy 
nevedia zaostriť kvôli odlesku; 

 prostredníctvom mobilného telefónu – dajú sa študentom 
oznamovať rôzne informácie, najmä však o zmenách na 
poslednú chvíľu – napríklad o zmene termínu skúšky, presunutie 
prednášky a pod. (papier na dverách s takouto informáciou nie 
je čitateľný). 
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V školách sa často umiestňujú a zverejňujú informácie na 
nástenkách. Tento spôsob je pre ľudí so zrakovým postihnutím 
absolútne nevhodný a je nevyhnutné všetky informácie z násteniek 
podávať aj alternatívnym spôsobom.  

 

5.4.1 Prístupnosť elektronických 
dokumentov a webu 

Prístupný elektronický dokument a web pre osobu so zrakovým 
postihnutím znamená, že pri jeho čítaní môže plnohodnotne využiť 
asistenčné technológie, ktoré mu umožňujú pracovať s počítačmi 
a využívať internet. Pre študentov so zrakovým postihnutím je 
zabezpečenie prístupnosti elektronických dokumentov a webu 
základom ich samostatnosti. Pre ostatných ľudí prináša prístupný web 
lepšiu čitateľnosť a zrozumiteľnosť internetových informácií a lepšiu 
efektívnosť automatického vyhľadávania na internete. Viac informácií 
k tejto problematike je možné nájsť v brožúre Sprístupňovanie 
informácii pre všetkých. 

Sprístupňovanie informácií  
pre všetkých 

5.4.2 Jasná tlač 

Zásady pre tvorbu písaného textu, ktorý je ľahšie čitateľný pre 
osoby so zrakovým postihnutím a uľahčuje čitateľnosť materiálov pre 
všetkých (vypracované Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska): 

 Veľkosť písma: Minimálne 12, ideálne 14 bodové písmo. 

 Typ písma: Používať bezpätkové písmo (napr. Arial, Verdana, 
Tahoma), nepoužívať kurzívu, podčiarkovanie, ozdobné písmo 
alebo písmo napodobňujúce rukopis. 

 Kontrast: Čím vyšší kontrast, tým lepšia čitateľnosť, najlepšie je 
čierne písmo na bielom podklade. 

 Farby: Nevhodne zvolená kombinácia farebného písma 
a pozadia znižuje kontrast a pre niektorých ľudí môže byť až 
nečitateľná. 

 Obrázky a pozadie: Neumiestňovať pod text obrázky a graficky 
sa meniace pozadie. 

 Papier: Nepoužívať lesklý papier a papier, cez ktorý presvitá 
tlač z opačnej strany. 

http://unss.sk/subory/2012-sme-medzi-vami/brozura-spristupnovanie-informacii-pre-vsetkych.pdf
http://unss.sk/subory/2012-sme-medzi-vami/brozura-spristupnovanie-informacii-pre-vsetkych.pdf
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Viac informácií nájdete v letáku: Jasná tlač nie je veda  

Jasná tlač nie je veda 

5.5 Záver 

Najideálnejším spôsobom odstraňovania architektonických bariér je 
komplexná rekonštrukcia stavby, ktorá je však určite finančne 
najnáročnejším spôsobom odstraňovania bariér. Pri takejto 
rekonštrukcii je potrebné zohľadňovať nároky ľudí s rôznym typom 
postihnutia a je nevyhnutné nezabúdať práve na úpravy pre ľudí so 
zrakovým postihnutím, ktoré sa v praxi často nerealizujú (za 
bezbariérovú je veľmi často považovaná stavba, kde sú urobené iba 
rampy). Pri alternatívnych spôsoboch odstraňovania architektonických 
bariér je možné robiť ústupky a za vodiacu líniu považovať stenu 
budovy alebo koberec. Pri rekonštrukcii alebo novostavbe je však 
nevyhnutné na takomto mieste inštalovať umelú vodiacu líniu, pretože 
ide o trvalé riešenie, ktoré nepredstavuje výrazné zvýšenie nákladov. 
Ak nie je možná komplexná rekonštrukcia, je vhodné vypracovať plán 
debarierizácie stavby tak, aby sa bezbariérové opatrenia začali robiť 
systematicky a v logickej následnosti, ktorá zabezpečí ich efektivitu.  

Na záver je ešte potrebné zdôrazniť, že debarierizačné opatrenia 
pre ľudí so zrakovým postihnutím slúžia oveľa väčšej skupine 
obyvateľstva ako len tým, ktorí majú problémy so zrakom. Do skupiny 
ľudí s obmedzenou schopnosťou orientácie patria napríklad osoby 
s rôznym typom mentálneho postihnutia, ktorým logické a vhodne 
farebne členené prostredie s jasnými líniami napomáha pri 
samostatnom pohybe. Poskytovanie informácií vo veľkom formáte 
písma a vo vhodných farbách zase napomáha ľahšiemu čítaniu 
staršej generácii, krátkozrakým ľuďom a urýchľuje čítanie aj ľuďom 
s normálnym zrakom. Kontrastné označovanie schodov, viditeľné 
označovanie presklených konštrukcií alebo zabezpečenie podchodnej 
výšky prekážok sú prvkami bezpečnosti slúžiacimi pre každého. 

  

http://unss.sk/subory/2012-sme-medzi-vami/letak-jasna-tlac.pdf
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Tri príbehy, tri skúsenosti, tri pohľady 

 

Študenti UK s ťažkým zdravotným postihnutím píšu  
o svojich cestách za vzdelaním  
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Michal 

Filozofická fakulta UK 
prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a holandský jazyk 
22 rokov, nevidiaci 

 

Pri výbere vysokej školy a odboru štúdia som dbal hlavne na svoju 
dlhoročnú túžbu stať sa profesionálnym prekladateľom. Určite som aj 
uvažoval nad dostupnosťou tohto štúdia pre nevidiaceho študenta. 
Vedel som, že na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave už študovalo niekoľko študentov so zrakovým postihnu-
tím, a že sa tento druh štúdia dá s mojím postihnutím zvládnuť. Svoj 
výber som konzultoval aj s Centrom podpory študentov so špecific-
kými potrebami na UK. Vedel som vopred, že chcem študovať práve 
na tejto univerzite. Spomedzi okolitých vysokých škôl totiž poskytuje 
najkomplexnejšiu podporu študentom so zrakovým postihnutím.  

Nad výberom vysokej školy a študijného programu som začal 
vážne uvažovať asi až vo štvrtom ročníku na strednej škole. Vedel 
som už skôr, že sa budem rozhodovať medzi prekladateľstvom 
a tlmočníctvom a informatikou. Pre štúdium informatiky hovorila lepšia 
pozícia absolventov tohto štúdia na pracovnom trhu a výborné 
zázemie pre študentov so zrakovým postihnutím na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky UK. Moja túžba študovať cudzie 
jazyky však zvíťazila.  

Najdôležitejšie pre mňa boli skúsenosti študentov so zrakovým 
postihnutím so štúdiom na našej fakulte a tiež s prekladateľstvom 
a tlmočníctvom. Tie ma presvedčili, že sa toto štúdium bude dať 
úspešne zvládnuť.  

Z vlastných skúseností môžem povedať, že by mi v tom období 
pomohlo osobné stretnutie s mojimi budúcimi vyučujúcimi. Tí sú totiž 
pre každého študenta so zdravotným postihnutím mimoriadne dôležití.  

Pred príchodom na vysokú školu mi dosť pomohlo aj viacdňové 
sústredenie pre uchádzačov so zdravotným postihnutím, ktoré organi-
zovalo Centrum podpory. Poradili nám pri výbere správneho študij-
ného odboru a vypočuli sme si skúsenosti starších študentov so 
zdravotným postihnutím, ktorí na vysokej škole už vtedy študovali.  

Po troch rokoch štúdia už môžem povedať, že toto štúdium sa 
s mojím postihnutím dá zvládnuť. Nezávisí to však len od študenta. 
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Štúdium dokážem zvládnuť vďaka podpore a spolupráci s mojimi 
vyučujúcimi, katedrou a podporným centrom.  

Najväčším problémom pre mňa a ostatných študentov so zrakovým 
postihnutím je spracúvanie študijnej literatúry do prístupnej formy. 
S tým nám pomáha podporné centrum. Dôležitá je však aj spolupráca 
medzi študentom a vyučujúcimi. Dobrá vzájomná komunikácia vedie 
k zvládnutiu tohto problému. Nevidiaci študent vie vopred, akú 
študijnú literatúru bude potrebovať a môže si ju dať včas spracovať. 
Na mojej katedre toto našťastie funguje a s vyučujúcimi sa dá 
dohodnúť.  

Pri štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva netreba našťastie spracú-
vať zložité matematické zápisy. Väčšinou ide o relatívne jednoduché 
texty, ale ich náročnosť pre spracúvanie do elektronickej formy 
spočíva v jazyku, v ktorom sú písané. Ja napríklad študujem 
holandčinu a spracúvanie holandských textov do elektronickej formy 
trvá v podpornom centre určite dlhšie ako spracúvanie slovenských 
textov.  

Ďalším dôležitým faktorom je orientácia v okolí školy a doprava 
medzi školou a internátom. Ja som s priestorovou orientáciou 
a chôdzou s bielou palicou nemal pred príchodom na vysokú školu 
veľa skúseností. V Bratislave som pred začiatkom štúdia absolvoval 
tréning mobility. Zabezpečil som si však radšej aj osobného asistenta. 
Pomohol mi zvládnuť náročné obdobie prechodu na vysokú školu. 
Toto obdobie je spojené s mnohými zmenami, ktoré treba dobre 
zvládnuť a je dobré mať pri sebe človeka, ktorý vie podať pomocnú 
ruku.  

Doprava medzi internátom a fakultou sa pre mňa skomplikovala 
počas rekonštrukcie električkovej trate na Šafárikovom námestí. 
Prístup k budove našej fakulty sa tým pre nás sťažil. Chápem však, že 
sa takýmto komplikáciám nedá celkom vyhnúť.  

Pohyb po Filozofickej fakulte je aj pre nevidiaceho študenta pomer-
ne jednoduchý a nevyžaduje si dlhý nácvik. To isté platí aj o inter-
nátoch v Mlynskej doline. Medzi plusové body by som určite zaradil aj 
ozvučenie výťahu v budove Filozofickej fakulty na Gondovej ulici.  

Dôležitou oblasťou prístupu k informáciám, ktoré sú pre každého 
študenta Univerzity Komenského nevyhnutné, je práca s akademic-
kým informačným systémom AIS2. S tým pracujú všetci študenti veľmi 



 

64 

často a využívajú ho na vybavovanie záležitostí spojených so 
štúdiom. Treba spomenúť, že AIS2 bol dlho pre študentov so 
zrakovým postihnutím iba ťažko prístupný. V súčasnosti sa jeho 
prístupnosť už trochu zlepšila, ale stále je pre mňa práca s ním 
náročná. Toto je však problém, ktorý je už dlhší čas známy.  

Teraz by som sa rád zameral na komunikáciu s vyučujúcimi 
a spolužiakmi na fakulte. Už som napísal, že vzájomná komunikácia je 
veľmi dôležitá. Na mnohých katedrách našej fakulty už v minulosti 
študovali študenti so zrakovým postihnutím a vyučujúci majú 
skúsenosti s ich potrebami.  

Existujú dve dôležité otázky, ktoré musím s nimi často riešiť. Prvou 
je zabezpečovanie študijných materiálov. Tento problém je dobré 
vyriešiť už na začiatku semestra. Mnohé materiály treba mať už počas 
semestra spracované a vždy sa mi vyplatilo mať ich vopred 
k dispozícii. Sprostredkovanie študijnej literatúry väčšinou nie je pre 
vyučujúcich žiadny problém a poskytnú nevidiacemu študentovi 
materiály na spracovanie vopred.  

Študenti, s ktorými sa stretnete počas štúdia na fakulte a na 
internáte, sú, prirodzene, rôzni. Nájdu sa medzi nimi určite aj ľudia, 
ktorí radi svojmu spolužiakovi pomôžu. Ja mám skôr skúsenosť 
s menším okruhom spolužiakov, pretože študijné skupiny na našom 
odbore nie sú veľké, čo dvojnásobne platí pre holandčinu. Prvý rok bol 
pre mňa z tohto hľadiska dosť náročný. Spolužiaci mi pomáhali, keď 
som ich o to požiadal, ale väčšinou sa držali skôr bokom. V druhom 
ročníku sa to čiastočne zlepšilo a teraz je to už oveľa lepšie.  

Spolužiaci sú spolu s vyučujúcimi pre každého študenta mimo-
riadne dôležití. Pre študentov so zdravotným postihnutím to platí však 
dvojnásobne. Ja mám skúsenosti hlavne z prvého roka štúdia, že som 
často nevedel o plánovaných podujatiach a o dostupných študijných 
materiáloch, pretože sa o nich často hovorilo vo chvíľach, keď som 
nebol pri tom. Nebolo to od spolužiakov zámerné, ale občas sa to 
stalo a určite som sa z toho netešil. Skôr tam išlo o maličkosti typu: 
presun do inej učebne mi trval dlhšie a spolužiaci tam už dorazili skôr 
a pod. Pre nevidiaceho študenta je vždy trochu ťažšie prekonať 
„neviditeľnú stenu“, ktorá ho delí od spolužiakov. Je to možno strach 
z neznámeho a podvedomý odstup. Pre mňa boli veľmi dôležité naše 
spoločné stretnutia pri rôznych príležitostiach mimo školy. Tam je 
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prekonávanie takých „neviditeľných stien“ najjednoduchšie. Pomohol 
mi pri tom aj mobility program Erasmus.  

Zahraničný študijný pobyt v rámci programu Erasmus bol pre mňa 
dôležitou skúsenosťou. Absolvoval som ho v Belgických Antverpách 
v prvom semestri tretieho roku štúdia. Na moju cieľovú fakultu som 
z našej domácej fakulty išiel sám. Rozhodol som sa zobrať si so 
sebou na prvý mesiac aj osobného asistenta. Erasmus patrí určite 
k vysokoškolskému štúdiu a v súčasnosti je dostupný aj pre študentov 
s ťažkým zdravotným postihnutím. Môžu si podať žiadosť o špeciálny 
grant na pokrytie ich nadmerných výdavkov. Ja som tieto peniaze 
využil na uhradenie nákladov pre asistenta (ubytovanie, strava, 
cestovné náklady...) a na výdavky spojené s úpravou študijných textov 
do elektronickej formy. Postrehol som aj, že podpora študentov so 
zdravotným postihnutím na niektorých fakultách v zahraničí je na 
slabšej úrovni ako na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Spracúvanie študijných textov bolo pre nich prekvapujúco náročné 
a nemali s tým veľa skúseností.  

Dobrým rozhodnutím bolo zobrať si na prvý mesiac asistenta. 
Pomohol mi a pripravil ma na druhú časť pobytu, ktorú som už bez 
problémov zvládol aj bez neho.  

Na záver by som ešte raz zhrnul, ktoré bariéry považujem pri 
svojom štúdiu na vysokej škole za najväčšie.  

Z informačných bariér je to dlhší čas potrebný na spracovanie 
študijnej literatúry do prístupnej formy a horšia prístupnosť AIS2.  

Z architektonických bariér je to momentálne hlavne rekonštrukcia 
Šafárikovho námestia.  

Zo sociálnych bariér sú to najmä vzťahy a komunikácia so 
spolužiakmi na začiatku štúdia.  

Nie sú to ale problémy, ktoré by mi výrazne zasahovali do štúdia.  
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Kristína 

Pedagogická fakulta UK 
poradenstvo - pedagogika sluchovo postihnutých 
22 rokov, nepočujúca 

 

Vždy ma najviac oslovovali predmety humanitného smeru a 
špeciálna pedagogika bola kompromisom medzi tým, čo ma baví, 
a tým, čo môžem vzhľadom na svoj hendikep robiť. Takisto som 
predpokladala, že na katedre špeciálnej pedagogiky bude vyššia 
pripravenosť a ústretovosť pedagógov vo vzťahu k študentom so 
špecifickými potrebami. 

Pedagogika sluchovo postihnutých je veľmi vhodný študijný 
program pre študentov so sluchovým postihnutím, nakoľko so sebou 
prináša zaujímavé a podnetné informácie o sluchovom postihnutí. 
Takisto je tento program „bezbariérový“ pre študentov so sluchovým 
postihnutím. Aj nepočujúci človek je schopný ho zvládnuť a prináša 
mu reálnu možnosť pracovného uplatnenia, čo hodnotím ako veľké 
pozitívum. Človek so sluchovým postihnutím, ktorý vyštuduje 
pedagogiku sluchovo postihnutých, má aj možnosť začleniť sa do 
komunity ľudí so sluchovým postihnutím, nakoľko bude pracovať 
s deťmi so sluchovým postihnutím a ich rodičmi.  

Pri výbere vysokej školy a študijného programu dôležitým 
motivačným faktorom pre mňa bola existencia Centra podpory 
študentov so špecifickými potrebami na UK, ktoré mi zabezpečuje 
tlmočnícke služby, príp. aj ďalšiu podporu, ktorú vzhľadom na svoj 
hendikep potrebujem, ako napr. doučovanie resp. individuálne 
vyučovanie tých predmetov, v ktorých potrebujem určité úpravy.  

Centru podpory vďačím aj za to, že som pri rozhodovaní sa, čo 
študovať ďalej, mala dostatok informácií v prístupnej forme. Ešte ako 
stredoškoláčka som sa totiž zúčastnila sústredenia pre záujemcov 
o štúdium na vysokej škole so zdravotným postihnutím, ktoré 
organizovalo Centrum. Táto akcia bola pre mňa skutočne veľkým 
prínosom čo sa týka oboznámenia sa s dôležitými informáciami 
o možnostiach podpory, systéme štúdia na vysokej škole, o právach 
a povinnostiach študenta. Všetko to pre mňa ako študentku 
s informačnou bariérou boli neoceniteľné informácie, ktoré ma 
pripravili na štúdium. O možnostiach štúdia na rôznych odboroch som 
sa informovala už v 2. - 3. ročníku na gymnáziu.  
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S odstupom času musím priznať, že z hľadiska uplatnenia by pre 
mňa bolo výhodnejšie vyštudovať učiteľstvo niektorých predmetov, 
a potom si doplniť rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Ak by 
som túto informáciu mala dnes, rozhodnem sa inak.  

Veľmi pozitívne hodnotím činnosť Centra podpory, ktoré poskytuje 
študentom s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia nielen podporu, 
ale pomáha im v rôznych smeroch. Ako príklad možno uviesť pomoc 
a podporu pri príprave na zahraničný pobyt v rámci programu 
Erasmus+, vybavovaní resp. vyúčtovaní špeciálneho Erasmus grantu, 
sprostredkovaní informácií ohľadne štúdia, atd. Pracovníci Centra 
podpory sa o potreby študentov aktívne zaujímajú a vychádzajú im 
v ústrety, čo je veľké plus.  

Ako nepočujúca študentka využívam službu artikulačného 
tlmočenia na vyučovaní. Z toho dôvodu mám k informáciám 
tlmočeným na prednáškach dobrý, aj keď nie úplný prístup. Avšak aj 
artikulačné tlmočenie má svoje nevýhody (napr. vysoká náročnosť pre 
koncentráciu študenta). Artikulačné tlmočenie som schopná bez 
väčších problémov vnímať max. prvú polhodinu, potom už moja 
pozornosť klesá. V študijnom programe špeciálnej pedagogiky je 
problém aj s tým, že je potrebné týždenne absolvovať veľa predmetov 
(13 až 17) a na prednáškach sa väčšinou rýchlo preberá veľké 
množstvo informácií. V niektoré dni bývajú „šnúry“ prednášok, čo je 
pre mňa veľmi vyčerpávajúce a v tieto dni sa pre mňa tlmočenie stáva 
veľmi neefektívne. Riešila som to individuálnym študijným plánom 
(oslobodením účasti z tých predmetov, kde boli prezentované 
informácie, ktoré si môžem naštudovať aj sama).  

Veľmi užitočné pre mňa je, že väčšina učiteľov používa 
powerpointové prezentácie, sú to informácie vo forme pre mňa 
vyhovujúcej. Profesori mi ich väčšinou ochotne poskytujú na USB 
kľúči, čo mi veľmi uľahčuje orientáciu v prednáškach. Samozrejme 
som sa musela zaviazať, že ich nebudem distribuovať ďalej. 

Človek so zdravotným postihnutím sa nevyhne problémom, vo 
svojom okolí neraz naráža na rôzne bariéry. Niektoré možno obísť 
ľahšie, s inými sa treba popasovať. Mnohé veci sa však menia 
k lepšiemu. Pozitívne hodnotím napr. to, že v prostriedkoch MHD 
v Bratislave býva na monitore napísaná nasledujúca zástavka (na 
Slovensku to nie je samozrejmosť vo všetkých mestách), čo mne ako 
nepočujúcej veľmi uľahčuje orientáciu.  
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Na druhej strane však zvlášť humánne bariéry akoby mali dlhšiu 
trvácnosť. Občas počúvam blbé poznámky, ktoré si ale netreba 
všímať. Niektorí ľudia napr. nemali trpezlivosť a ochotu sa so mnou 
rozprávať, aktivity s nimi som obmedzila.  

Musím povedať, že na niektorých spolužiakov som mala veľké 
šťastie. Majú trpezlivosť, ochotu, pochopenie, aj milý úsmev. Moje 
začlenenie do kolektívu je aj vzhľadom na môj hendikep veľmi dobré, 
nepociťujem svoj hendikep až tak výrazne ako napr. na gymnáziu. 
V tomto smere by som rada spomenula výrok, ktorý hovorí za všetko:  

Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa správa 
k svojim najbezbrannejším. 

Myslím si, že do kategórie „najbezbrannejších“ ľudia so zdravotným 
postihnutím určite patria. Na katedre špeciálnej pedagogiky na 
Pedagogickej fakulte UK je tých bariér oveľa menej ako v inom 
prostredí. Zrejme to vyplýva aj z toho, že sa tu vyskytujú ľudia 
s postihnutím oveľa častejšie, ako je to bežné.  
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Natália 

Prírodovedecká fakulta UK 
humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 
24 rokov, telesné postihnutie (spinálna muskulárna atrofia) 

 

Záujmy: Medzi moje záľuby patrí hlavne blogovanie. Veľmi rada 
píšem úvahy o živote, ale aj úsmevné príhody z každodenného života. 
Snažím sa prostredníctvom blogov ľuďom povedať, že aj človek 
s postihnutím je úplne normálny človek s bežnými potrebami, túžbami 
a snami. Tejto tematike sa venujem aj v článkoch, ktorými prispievam 
do časopisu Ozvena. Je to štvrťročník, ktorý pravidelne vychádza pod 
hlavičkou Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Okrem toho 
veľmi rada čítam, varím, rada si pozriem dobrý film a v poslednej dobe 
veľa času venujem práci v jednej chránenej kaviarni, v ktorej mám na 
starosti marketing a propagáciu tohto milého miesta. Objavovanie 
nových pekných miest je ďalšou mojou záľubou. Spolu s priateľom sa 
často vydávame na dlhočizné túry na našich elektrických vozíkoch. 
___________________________________________ 

Celý život sa ľudstvo snaží predierať dopredu. Len občas sa 
pozastaví, málokedy sa obzrie za seba. Komu z nás už život nenadelil 
bolestivé rany? Zážitky, ktoré by sme najradšej pokrčili ako roztrhnutý 
papier a ďaleko zahodili. 

Ja som si vo svojom živote už tiež prešla mnohým. Jednou z tých 
najväčších rán, kvôli ktorým z mojej tváre vymizol úsmev, bolo 
zamietnutie možnosti štúdia na Gymnáziu v Dolnom Kubíne pánom 
riaditeľom. Spomenul, že študentov pre úrad práce nevychováva 
a mňa spoločne s mojimi rodičmi takpovediac vypoklonkoval 
z miestnosti. V tom čase som prežívala bežné pubertálne obdobie 
a svoju inakosť som si práve vtedy uvedomovala najviac. Odmietnutie 
pánom riaditeľom ma preto veľmi zasiahlo. Vždy som bola svedomitá 
žiačka, medzi moje najväčšie záľuby patrilo učenie a keďže som si 
vysnívala právnickú fakultu, gymnázium bolo pre mňa ako stvorené. 
„Stvoriteľ“ však zabudol, že schody a invalidný vozíček nie sú veľmi 
dobrí kamaráti. A tak som musela hľadať novú alternatívu môjho 
budúceho štúdia. 

Naskytla sa mi možnosť študovať na bezbariérovej obchodnej 
akadémii. Tu som bola srdečne privítaná a s pokojným srdcom 
môžem povedať, že na tejto škole som bola veľmi šťastná. Nielenže 
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ma bezbariérové vybavenie v ničom neobmedzovalo, ale aj profesori 
a vedenie školy boli ústretoví a ochotní pomôcť mi s čímkoľvek a 
kedykoľvek som to potrebovala. Počas štúdia na strednej škole som 
sa v roku 2009 zúčastnila sústredenia stredoškolákov v Cíferi, ktoré 
organizovalo Centrum podpory na Univerzite Komenského. Cieľom 
sústredenia bolo informovať študentov s ťažkým zdravotným 
postihnutím o možnostiach štúdia. Dozvedela som sa tu množstvo 
dôležitých informácií. Okrem toho nás organizátori sústredenia 
neustále povzbudzovali a uisťovali, že keď človek niečo veľmi chce, 
dokáže to. Zo sústredenia som domov odchádzala s množstvom 
dôležitých kontaktov, ale čo je dôležité, odchádzala som v prvom rade 
plná odhodlania a presvedčenia, že moje sny sa môžu stať 
skutočnými a ja sa naozaj stanem riadnou študentkou vysokej školy, 
aj napriek tomu, že som na invalidnom vozíčku.  

Ani som sa nenazdala a ocitla som sa v maturitnom ročníku, kedy 
bolo treba vyplňovať prihlášky na vysokú školu. Veľmi som chcela 
odísť z malej dedinky na Orave do Bratislavy a spoznávať svet. Mnohí 
si mysleli, že s mojím postihnutím nedokážem veľa, a preto by som 
mala zostať radšej doma pri rodičoch. Ja som však bola vždy veľmi 
tvrdohlavá a cieľavedomá a nenechala som sa odradiť. Tak veľmi som 
po tom túžila, že som hľadala všetky možné spôsoby, vďaka ktorým 
by to mohlo v Bratislave fungovať. Chcela som všetkým a hlavne 
sama sebe dokázať, že aj napriek postihnutiu som plnohodnotný 
človek, ktorý môže byť pre spoločnosť užitočný, a že aj ja môžem 
viesť taký život ako všetci ostatní.  

Samozrejme, zariadiť všetko nie je jednoduché. Okrem klasických 
„prijímačiek“ a bežného postupu pri udeľovaní internátu, ktorý 
absolvujú všetci zdraví študenti, treba zariadiť aj iné „opatrenia“, 
vďaka ktorým človek s postihnutím môže plnohodnotne študovať. 
Zdravotne postihnutí totiž neuvažujú len nad tým, či sa správne 
rozhodli pri výbere vysokej školy, a či ich na danú školu aj prijmú. 
Vďaka spomínanému sústredeniu som už vedela, že treba myslieť aj 
na to, či vysnívaná škola poskytuje podmienky aj pre študenta s teles-
ným postihnutím. Ja som si musela vopred zabezpečiť elektrický 
vozík, vďaka ktorému som sa mohla slobodne pohybovať a nebola 
som na nikoho odkázaná. Každý deň som na internete hľadala 
informácie o bezbariérovej doprave v Bratislave, hľadala som si 
osobných asistentov, ktorí mi budú pomáhať pri bežných úkonoch, 
a tiež som pravidelne telefonovala rôznym koordinátorom pre 



 

71 

študentov so zdravotným postihnutím na rôznych vysokých školách, 
ktorých som neustále bombardovala všakovakými otázkami. 

Vďaka informáciám, ktoré som sa dozvedela, som zistila, že moje 
vysnívané štúdium práva musí ísť bokom, pretože mi k prijímacím 
skúškam chýbali predmety, ktoré sa na gymnáziu síce vyučujú, no na 
obchodnej akadémii sme sa im venovali len okrajovo. Zapáčila sa mi 
žurnalistika, ktorá by ma nesmierne bavila, no budova fakulty, v ktorej 
sa konalo ťažisko vyučovania, nebola prístupná. K hlavnému výťahu 
do budovy viedli schody, výťah bol veľmi malý a chodby v budove 
Filozofickej fakulty boli úzke s vysokými prahmi. Moja prihláška preto 
putovala na Prírodovedeckú fakultu UK, ktorá u mňa zabodovala 
hlavne kvôli jej vybavenosti pre študentov so zdravotným postihnutím.  

 Osud a kolieska ma teda zaviedli na Prírodovedeckú fakultu 
v Bratislave, ktorá je úplne bezbariérová, a preto aj štart na novom 
mieste bol pre mňa jednoduchší. Tu som spoznala skvelých ľudí, 
dobrých priateľov, výnimočných profesorov, ktorí mi do života dali 
veľmi veľa. Vždy ma brali ako úplne normálnu babu, ktorá má svoje 
radosti aj starosti a je iná len v tom, že má „o štyri kolieska navyše“. 
Nikdy som svoje postihnutie nevyužívala vo svoj prospech. Vždy som 
si plnila svoje povinnosti ako ostatní študenti bez akýchkoľvek úľav 
a prihliadaní. A aj keď to niekedy vyzeralo naozaj veľmi náročne, vždy 
sa všetko dalo zvládnuť.  

 Zvládla som to aj vtedy, keď som sa nemohla dostať do našej 
geografickej knižnice, do ktorej viedlo niekoľko schodov. Spolužiaci mi 
vždy vypožičali to, čo som potrebovala. Problém nastal až vtedy, keď 
sa niektoré knižné tituly nachádzali v knižnici len v prezenčnej forme. 
Vtedy som si uvedomila, že by bolo skvelé, keby som mohla do 
knižnice chodievať ako ostatní študenti. Rozhodla som sa teda 
napísať žiadosť adresovanú vedeniu školy a o necelý mesiac som už 
išla do knižnice po nájazdovej plošine. Občas sa stáva, že aj učebne, 
v ktorých máme prednášky alebo semináre nie sú prístupné, 
disponujú vysokým prahom a stupňovitým radom sedadiel. Vtedy sa, 
žiaľ, k stolu nedostanem a nemôžem si písať poznámky. Spolužiaci mi 
ich vždy ochotne ponúknu, no niekedy je dôležité mať poznámky 
vlastné, aby som im lepšie porozumela. Podporné centrum mi 
poskytlo upravené stoly, ktoré umiestnilo práve do spomínaných 
miestností, v ktorých nebola možnosť bezbariérového zasunutia sa 
k stolu. Podporné centrum mi bolo neraz veľmi nápomocné pri mojom 
štúdiu. Pre ľudí, ktorí v ňom pracujú, neexistuje žiadny problém, ktorý 
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by sa nedal vyriešiť a aj vďaka nim sa nám, študentom s postihnutím, 
študuje o čosi ľahšie. 

 Ubytovaná som v novom bezbariérovom apartmáne vo 
vysokoškolskom internáte Družba, kde mám skvelé podmienky pre 
život na invalidnom vozíku. Bunka je priestranná, mám dostatok 
miesta na odkladanie svojich vozíkov a tiež na manévrovanie s nimi. 
Absolútnym skvostom bezbariérovej bunky je kúpeľňa, ktorú by si 
mohol priať každý vozičkár. S činnosťami, ktoré sama nezvládam, mi 
pomáhajú osobní asistenti.  

 V máji 2015 som vysokú školu zakončila štátnou magisterskou 
skúškou. Za päť rokov na vysokej škole som sa nikdy nestretla 
s odsudzovaním mojej osoby. Keďže som priateľskej a veselej 
povahy, vždy som sa snažila nájsť si priateľov a začleniť sa do 
kolektívu. Svoje povinnosti som si vždy plnila ako ostatní spolužiaci, 
nevyužívala som svoje postihnutie vo svoj prospech, neľutovala som 
sa, a preto aj profesori ku mne pristupovali rovnako ako k ostatným. 
Stávalo sa mi, že mi učitelia, ale aj spolužiaci vyjadrili obdiv za to, že 
to zvládam, no ja si myslím, že je to úplne normálne. Veď každý z nás 
má ciele a sny, ktoré si plní. Je jedno, či sedí na vozíku, alebo behá 
po vlastných. Do akademického prostredia na vysokej škole som sa 
veľmi rýchlo začlenila. Vysokoškolský systém bol pre mňa vyhovujúci. 
Popri škole som mohla pracovať a keď som rýchlo „doskúškovala“, 
mala som dlhé prázdniny.   

V Bratislave som študovala 5 rokov a aj za tento krátky čas sa 
niektoré veci zmenili, vylepšili, ba i dotvorili. Univerzita Komenského 
má stále lepšie podmienky pre študentov so špeciálnymi potrebami, 
taktiež sa zvýšil počet nízkopodlažných autobusov v Bratislave a do 
premávky sa zaradili aj bezbariérové električky, ktoré jazdia na 
dôležitých trasách. Verím, že postupom času to bude stále lepšie, 
a že sa budú bariéry odstraňovať aj naďalej. Niekto by mohol 
povedať, že zdravotné postihnutie človeka len obmedzuje. Netvrdím, 
že život s postihnutím je ľahký. Prekonávanie prekážok a bariér 
posúva človeka vpred. Ale prečo život nezjednodušiť odstránením 
bariér? 
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