
Okrúhly stôl Nitra 

 

Fyzické bariéry: 

Výška perónu - nitrianska ŽSR  a nemožnosť nastúpiť do vlakov z rôznych koľajísk. 

Dĺžka perónu - vlak zastaví a ľudia vystupujú na nespevnenú plochu - mimo perón (nástupište) 

Autobusy - vstup dobrý, ale potom nasledujú schody, resp. úzka ulička a nemožnosť prevážať 2-3 

vozíčkarov naraz. Školský výlet sa nedal uskutočniť 

Informácie pre nevidiacich na staniciach chýbajú. 

Obchody - chýbajú expresné pokladne pre ZŤP. Turnikety, cez ktoré vozíčkar, ale ani mama 

s kočíkom, tobôž s kočíkom pre dvojčatá neprejde. 

WC - chýbajú polohovacie rampy pre ZŤP DOSPELÝCH 

Kúpalisko, fitka - všetko bariérové 

Štátom/samosprávou zriadené organizácie na poschodí bez výťahu - napr. psych.poradne. 

Dobrá prax - Múzeum holokaustu Sereď aj pre nepočujúcich 

Zlé osvetlenie verejných budov - ľudia hľadajú kancelárie v šere, chýbajú svetlá zdola nahor a žlté, 

vodiace pásy pre slabozrakých. 

Príroda - nie sú dostupné, chýba stále lanovka 

Škola/byty - výťah iba na medziposchodí alebo je bezbariérové len prízemie. 

Schodolez - nie každý druh vozíka je s ním kompatibilný. 

Parkovanie - autá na chodníkoch - chýba vyznačenie čiary - 1,4m (aj pre vodičov by to bolo ľahšie) 

Neexistujúce prechody pre chodcov - najmä v obciach autobus zastaví a na druhú stranu len tak. 

V obciach nie sú chodníky žiadne a nemajú povinnosť ich vybudovať. 

Ak sú súčiastky na výrobu chodníka pre nevidiacich drahé, prečo ich nevyrábajú soc.podniky, aby boli 

dostupné aj pre rozpočty malých obcí? 

Výťahy vo verejných budovách nemajú bezbariérovú šírku. 

 

PSYCHOLOGICKÉ 

Chýba podporný personál (dozor) na výlety, školy v prírode 

Lyžiarsky výcvik - chýbajú asistenti pre nevidiacich 

Pre nedostatok financií deti a mládež nechodia na spoločné výlety. 

Chýbajú odborníci na inakú mládež v CVČ. 

Chýba mobilný špeciálny pedagóg 

Chýbajú kompenzačné pomôcky  



Na niektorých školách neexistuje integrácie, nie to ešte inklúzia 

Učitelia podpisujú podklady, ktoré nečítajú s porozumením.  

Neriešime rôznorodosť a individuálne potreby 

Absentuje rešpekt 

Chýba ľudskosť, resp. prirodzené chápane nás všetkých 

 

Opatrenia 

Zvýšiť počet odborného personálu 

Predĺžiť pobyt detí s obmedzením aj na mimoškolskú činnosť, teda viac ako 4 hod./denne. 

Mesto - zabezpečenie odborníkov pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.  

Účelovo viazať finančné prostriedky - na odborný personál, kompenzačné pomôcky  

Financie na mobilných pedagógov 

Vzdelávanie aj pre starších kolegov, ktorí majú predsudky a stereotypy  

Zaviesť špec.predmety na VŠ do hĺbky+metódy práce+celoročná prax 1xtýždenne v škole 

Zlepšiť osvetu 

Zabezpečiť lepšiu klímu v triede/škole 

Zlepšiť komunikačné schopnosť učiteľ - rodič, učitelia navzájom 

Vytvoriť 0ročníky pre deti zo soc.slabého prostredia alebo so ŠVVP alebo s odloženou školsko 

dochádzkou. 

Supervízia pre učiteľov a iný personál 

Vzdelávanie o inklúzie šité pre riaditeľov a zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ 

Znížiť počet detí na 1 učiteľa 

VŠ študentov motivovať k dobrovoľníckej práci s deťmi a počítať im za to aj kredity. 

V projektoch vyhradiť financie na zaškolenie dobrovoľníkov pri práci s deťmi so špec.potrebami - 

v konkrétnom znevýhodnení. 

Zabezpečiť svetlo a jeho sklon, žlté pásy, aspoň vo verejných inštitúciách pre ľudí s oslabeným zrakom 

Vytvoriť manuál pre inakosť (ako urobiť web, ako priestor pre nevidiacich aj iné) 

Zabezpečiť vzdelávanie - inklúzia v praxi 

Vytvoriť priestor - platformu na zdieľanie informácií a dobrej praxe v inklúzii 

Zoznam ľudí, ktorí by pomohli, aby sa na mimoškolské aktivity dostali aj znevýhodnené deti - asistent 

pre nevidiaceho lyžiara, plávanie 

Zabzpečiť prechod pre chodcov na Cabajskej ceste zo zastávky MHD 



 

Sociálne podniky - výrobky na pomoc pre inklúziu (aby boli cenovo dostupné) 

Vytvorenie miesta v rade školy pre člena, ktorý by presadzoval iba záujmy žiakov so ŠVVP 

Otvoriť školu aj pre rodičov - napr. celý deň stráviť v škole a zlepšiť si predstavu o vyučovaní. 

Špec.pedagóg/psychológ/sociálny pracovník - hodiny určené pre rodičov a zlepšiť tak prácu s rodinou 

Zaviesť systém spoločných rodičovských združení - RUŽA 

 

 

 

  

 

 


