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riešenie prevádzky a zriadenie bezbariérového vstupu

-

stanovisko.
Listom Zo dňa 16.01.2017 pod zn. 47/2017 žiadate Slovenskú poštu, a. s. (cfalej
SP, a.s.) o zabezpečenie bezbariérového vstupu do budovy Pošty Lozorno.
V liste tvrdíte, že pre vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy, nie je
potrebné použiť d‘alší pozemok nad rozsah jestvujúceho schodiska. Toto tvrdenie platí
pri bezbariérových vstupoch riešených zdvíhacími hydraulickými plošinami, od ich
realizácie SP, a-s. už odstúpila, nakoľko sú v praxi nevyužívané a finančne náročné.
Ako najvýhodnejšie riešenie sa nám osvedčili bezbariérové rampy (imobilní zákazníci
ich radi využívajú, sú ľahko udržiavané a nebývajú terčom vandalizmu).
Pre výstavbu bezbariérovej rampy platí Vyhláška 532/2002 Zz. podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, z ktorej vyberáme požadované
technické parametre pre rampy:
• rampa musí byť široká najmenej 1 300 mm a jej pozdĺžny sklon může byť najviac
1:12.
• ak rampa nie je dlhšia ako 3 000 mm, může mať výnimočne sklon najviac 1:8; to
neplatí pri dome s bytom osobitného určenia a zariadení sociálnych služieb
určenom na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
• rampa dlhšia ako 9 000 mm musí byť prerušená odpočívadlom s dIžkou
najmenej 2 000 mm.
Pre splnenie uvedených podmienok plocha schodiska nevyhovuje.
-

V prípade, že máte také riešenie, ktoré nie je v rozpore so zákonmi a predpismi
SR a postačuje naň priestor schodiska, budeme radi ak nám ho predložíte.
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V obdobných prevádzkach, kde nie je bezbariérový prístup, Slovenská pošta, a.s.
zabezpečuje špeciálny režim obsluhy. Na budove by sme umiestnili informačnú tabuľku
pre hendikepovaných klientov, na ktorej je uvedený telefonický kontakt na príslušnú
poštu. Stačí, ak klient na toto číslo zavolá a zamestnanci pošty ho prídu ochotne na
miesto obslúžiť. Prípadne, po dohode s vedúcim pošty, je možné poskytovať poštové
služby prostredníctvom poštových doručovateľov.
Oddelenie prevádzky pobočkovej siete SP, a.s., stav na Pošte Lozorno
priebežne monitoruje. V súčasnosti je Pošta Lozorno optimálne zaťažená a zriadenie
d‘alšieho pracovisko resp. pracovného miesta nie je žiadúce, nakorko by došlo
k neefektívnemu využitiu pracovného fondu zamestnancov.
Prípravná (povoľovacia) fáza rekonštrukcie pošty bola zrealizovaná na
základe pripomienok a konečného súhlasu Obce Lozorno, čím bol vydaný súhlas
s rekonštrukciou v danom rozsahu.
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