
Bratislava – stôl k inklúzii, 8. marec 2019 

 

Bariéry – fyzické, personálne a iné... 

- Prekážky pri presune, bratislavské zastávky majú rôzne výšky, BA železničná stanica má len 

výťah, nie šikmé plošiny 

- V školách, kvôli „jednému“ zdravotne postihnutému /ZP/ dieťaťu nechce riešiť rozdelenie, 

situovanie tried, nemá výťahy 

- Hotel, panelové domy nie sú bezbariérové (BB) 

- „vyhláška“ potrebuje novelizáciu, je nevymáhateľná, pri kolaudácii priestoru akože existuje 

BB prístup, po kolaudácii sa situácia zmení 

- Ak nie je výťah v hoteli, musí sa ZP ubytovať na prízemí (kvôli evakuácii) 

- Hotel Linden je BB 

- inkluzívne projekty – nahlásiť obmedzenia 

- ako pracovať so ZP – v neformálnom VZ, dobrovoľníkom chýba odborná podpora(nevedia 

ako reagovať, čo robiť v kritickom prípade), musíme však podporovať prácu s dobrovoľníkmi, 

pretože rovesnícky princíp je dôležitý 

- mladá dobrovoľníčka na Bc. Štúdiu aj chcela pracovať so ZP, ale popri štúdiu, niekedy aj 

„nepotrebných“ predmetov, nebol čas na dobrovoľnícku činnosť 

- ?prečo škola nezahrnie voliteľný/výberový predmet dobrovoľníctvo do plánu 

- je dobrovoľníctvo „bártrový obchod“ alebo nie? 

- Proces vyučovanie v škole je stále v porovnávaní, súťažení, porovnávanie deti ohrozuje, 
rodičia si vyberajú školy na základe výsledkov škôl, ak sú slabšie výsledky, klesá počet aj 
žiakov a financií 

- školy si vyberajú nadaných žiakov, výkony škôl sú porovnávané, školy sa cítia ohrozené 
- chýba pocit rovnosti v škole 
- „výber“ školy je aj odrazom myslenia spoločnosti – nie je akceptácia inakosti, slabá osveta 

v poznaní ZP 
- Pripravenosť pedagógov je slabá, mali by sa pripravovať na rôznorodosť detí už aj v MŠ 
- Musí byť spolupráca  - VŠ + špecifických vzdelávacích zariadení 
- Teória na PF – existujú informácie o postihnutiach, ale školská prax v zariadeniach je slabá, 

začínajúci učitelia pracujú so ZP bez vyskúšania v praxi počas štúdia 
- Filozofická fakulta – učiteľstvo, majú minimum informácií o ZP, nekvalitná výuka 
- Ak nemá škola špec. pedagogiku – učitelia nevedia ako postupovať, majú veľa detí v triede, 

nie je kapacita na špecifický prístup, školská klíma je dôležitá 
- Podporuje sa súťaživosť – na prvom mieste je vzdelávanie, až potom výchova 
- V mládežníckej práci – viem pracovníkov motivovať? Predstava zobrať na aktivitu ZP je ťažká, 

pracovníci s mládežou potrebujú školenia, vzdelávania, právnu vedomosť, osvetu, 
poradenstvo 

- Potreba rizikových plánov pre pedagógov – čo má robiť, čo môže deťmi, ako sa má sám 
správať – potreba podpory od IUVENTY aj vo vyškolení v odborných zručnostiach, napr. 1. 
pomoc, práca so ZP... 

- Podporiť neformálnych asistentov 
- Podporiť posudkovú činnosť – lekár1, lekár2, poisťovňa/každý subjekt hodnotí ináč - na čo 

mám nárok, zjednotiť informácie – „nemecký model“ 
- Aspergeri – potrebujú asistenta, musia byť v súlade s dieťaťom, väčšinou je to matka 
- Zákaz osobných asistentov v škole – niekde je 
- Aby mohli fungovať, musí byť podpora rodičov, to prináša zásah do fungovania rodiny 
- Potrebné je zmeniť pohľad na asistenta 



- Je nedostatočná príprava pedagógov, kam by mohlo ísť dieťa, napr. ZP, dys...po škole 
- Niektoré zariadenia poskytujú len komerčné služby pre ZP 
- Organizovanie „vlastných“ dobrovoľníkov, ale je potrebné mať stabilných dobrovoľníkov, na 

rok, niekoľko rokov, je to výchova organizovaného tímu 
- Výchova k D by mala mať koncepciu 
- Deti a mladí ľudia – cudzinci – máme nízku jazykovú vybavenosť, ale niekedy aj oni nevedia 

SJ, a ešte v kombinácii so ZP je to problém 
- Predpokladáme, že pri našich aktivitách sú všetci zdraví, bez ZP, ale my musíme mať zónu pre 

ZP, myslieť logisticky na ZP 
- Orientácia na podujatiach predpokladá účastníkov vidiacich, bez ZP 
- absentujú zdravotnícke pomôcky, posteľ, vozík...ale niekedy sú prideľované a finančne 

podporené duplicitne 
- neexistuje prehľad, kde sú a nie sú potrebné, servis pomôcok je zdĺhavý 
- ministerstvo práce a min. zdravotníctva – existuje duplicita pomôcok, odporúča sa 

efektívnejšie a lepšie využiť financie 
- je slabá informovanosť o nároku na pomôcky, služby (zdravotné a sociálne) 
- nedostatok odborníkov a pomocného personálu – počas „civilky“ boli ľudia 
- zamestnávanie  ZP – veľmi ťažké, radšej dostane podniky pokutu, ako zamestnať ZP 
- chránené dielne sú len krátkodobé veľmi špecifické – napr. pečenie perníkov, vianočné 

ozdoby..., mali by prejsť na sociálne podniky, bola by to aj podpora ekonomiky 
- parkovacia politika v meste, nie je vybudovaná možnosť doprovodu, asistenta pre ZP v rámci 

podniku (má ho napr. Kaufland) 
- PF v BA nie je BB, veľa schodov má aj internát, zabudovať plošinu a dodržiavať vyhlášku 

 

Nástroje na odstránenie bariér: 

- Diskusia o vyhláške s CEDA, Min. dopravy 
- Pri stavbe zariadení myslieť na výťah, el. rampu, schodolezy, projekty na výťahy... 
- Posilňovať empatiu občanov a asertivitu ZP, spoločnosť viesť k solidarite, ale aj rodičovská 

osveta 
- Osveta spoločnosti o ZP – médiá, projekty, predviesť úspech, dobré príklady z komunít, 

osobné skúsenosti prezentovať 
- Už v MŠ „miešať“ deti, v tomto prostredí a čase začať podporovať inklúziu, robiť zmiešané 

triedy – ZP a ostatné deti 
- Aktivita Bežecký deň – bez súťaživosti, cien, cieľom je spoločne behať – odbúrať súťaživosť, 

hodnotenie detí, radšej mať spoločný zážitok – víťazstvo a prehra robia bariéru k inklúzii 
- Zákaz parkovania na chodníkoch v BA(ZP nemajú priestor na chodenie, mala by existovať 

ohľaduplná parkovacia politika voči chodcom a ZP, potrebné je hľadať iné riešenia v Ms 
častiach – parkovacie domy... 

- Zamestnanie  - sociálne podnikanie, malo by mať verejnoprospešný cieľ, nie zisk 
- Web – stránka – manuál k „nahadzovaniu“ na webové stránky existuje norma – E – Slovensko       
- Verejný portál, prístupný k ZP, vytvoriť manuál/príručku – Ako postupovať pri vyhlásení, 

organizovaní aktivity, s ohľadom na ZP: Čo potrebujem k aktivite, používateľský manuál, čo 
dodržiavať, aké právne normy atď... 

- Potreba textov v ľahko čitateľnom jazyku (potreba pre mládež, ale aj ZP) 
- IUVENTA- kompenzačné opatrenia, školenia, manuály, krízové scenáre pre prácu so ZP na 

aktivitách, podpora inkluzívneho zapojenia (mentor, supervízor) 
- V programe E+ identifikovať príklady inklúzie, zapojenie ZP do E+ 
- Naučiť organizácie zapojené do E+, kto je znevýhodneným, naučiť základné pojmy v inklúzii 
- Vytvoriť priestor na dialóg medzi správcami fondov(E+..) 
- Dodržiavať podmienky v nastavovaní procesov, štandardy kvality 



- Má existovať kvalita projektov, hodnotiteľov, mentoring k projektom, ktoré píšu mladí ľudia, 
tzv. “tlmočník“ 

- Vytvoriť databázu vhodných inkluzívnych miest 
- Potreba osobného asistenta pre aspergera (AS) do školy, nutnosť!! 
- Podpora rodín, ktoré zastrešujú AS, vyriešiť asistenciu legislatívne 
- Zdostupniť ZP poobede školu na záujmovú činnosť pre ZP, zmena miesta je vhodná 
- Potreba vyššieho uznania dobrovoľníctva na VŠ, prehodnotiť politiku školskej praxe 

vysokoškolákov 
- Pripravovať školenia, vzdelávania pre „laikov“ 
- Právna a odborná podpora organizácii a pracovníkom s M, medzisektorová podora 
- V médiách mať edukatívnu reklamu, ako robiť s ľuďmi ZP 
- Otvoriť trh vzdelávania pre PsM v inklúzii – MPC a IUVENTA ho nezabezpečuje 

 

 

 

 

 


