
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci 

so zdravotným postihnutím 2018“ 

 
S bariérami alebo bez bariér? 
 
Zdravý človek si pri bežnom spôsobe života, pri pohybe 
v meste, doma či v práci vôbec neuvedomuje prekážky, ktoré 
dennodenne musí riešiť a prekonávať 
človek so zdravotným obmedzením. 
Koľko prahov, schodov, úzkych dverí 
denne prejdeme bez zaváhania? 
Úplne v inej pozícii je vozíčkar, alebo 
zrakovo postihnutý človek.  
 
Bezbariérovosť je otázkou prístupu 
k životu a k ostatným ľuďom. 
Bezbariérovosť je princíp, ktorý si 
treba osvojiť a dodržiavať. Je 
chvályhodné, že mesto Púchov 
postupne odstraňuje prekážky na 
rozhraní chodníkov a ciest, nové chodníky sú vybavené prvkami 
pre pohyb nevidiacich.  
 
K takejto aktivite sa pripája i naša škola, Gymnázium Púchov,  
projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
„Odstránenie stavebných bariér v 
školách, ktoré navštevujú žiaci so 
zdravotným postihnutím 2018“, 
školským projektom „Ráčte vstúpiť do 
Gymnázia Púchov“. Z projektu 

prepojíme pohyblivou 
plošinou budovu A a B. 
Ostatné priestory budú 
pre vozíčkarov prístupné 
pomocou schodolezu.  
 
 
Na projekt sme z ministerstva školstva získali     

10 000€, zo Združenia rodičov pri Gymnáziu Púchov 550,60€.  

 
 
 

„Ráčte vstúpiť do Gymnázia Púchov“ 
 



 

Najčastejšie bariéry a spôsob ich prekonávania 
 

klasifikácia bariér bariéry možné riešenia 

vertikálne bariéry, 
nemožnosť prekonať 
výškový rozdiel 

schody rampa 

  výťah 

  zdvíhacia plošina 

  schodolez 

  výsuvná pochôdzna plocha 

horizontálne bariéry 
zabraňujú vodorovný 
pohyb 

nevhodné povrchy, 
sypké povrchy 

stavebné úpravy 

 prahy  

 obrubníky  

 úzke chodby a dvere  

 zúžené miesta na 
chodníkoch 

 

 odtokové žľaby  

priestorové bariéry malé toalety stavebné úpravy 

 úzke priestory  

 nízke stoly, stoly 
s prekážkami 

 

antropometrické bariéry bariéry súvisiace 
s individuálnymi 
potrebami 
a obmedzeniami 
jednotlivcov 

riešenie priestoru a nábytku 
podľa individuálnych 
potrieb 

 dostupnosť 
predmetov, 
pracovných plôch... 

 

orientačné bariéry nevhodná výška 
označení 

prispôsobenie výšky 
označení podľa zorného 
poľa postihnutých 

  piktogramy 

  Braillovo písmo 
 
Zostavil, na základe publikácie „Pohled na bezbariérovost v každodenním životě“ 
a z web stránky spoločnosti MANUS Prostějov, PaedDr. Miroslav Kubičár 

 
 

 

 

 

 

„Ráčte vstúpiť do Gymnázia Púchov“ 

  


