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Penzión pre seniorov a Domov sociálnych služieb sa nachádza v obci Veľká
Lehota 11km od mesta Nová Baňa.



Zariadenie sociálnych služieb

Bezbariérové navrhovanie stavieb – zabezpečuje samostatný pohyb a 
užívanie osobami s obmedzenou schopnos ťou pohybu a orientácie

DSS je situovaný mimo hlavného cestného ťahu v tichom prostredí v blízkosti rímsko-
katolíckeho kostola a základnej školy. Penzión je dvojpodlažný. Prízemie slúži ako
obslužné zázemie pre klientov penziónu i obyvateľov obce. Na prvom podlaží sa
nachádza samotné sociálne zariadenie s bezbariérovým napojením na rozľahlú ovocnú
záhradu.



Bezbariérovos ť

� Prioritou pri výstavbe bolo vytvoriť stavbu so 
100% bezbariérovosťou. 
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BÝVANIE

• musí poskytovať súkromie
• uprednostňuje sa samostatné ubytovanie v jednoposteľových 
izbách s vlastným sociálnym zariadením

• podlahy musia byť bez výškových rozdielov
• šírka dverných otvorov by mala byť min. 900mm
• vhodné otváranie dverí
• dvere s presvetlovacím prvkom pre odstránenie možnosti 
kolízie klient-klient, klient-personál

• výsuvné prahy 
• vypínače a zásuvky vo výške 1100mm 
• okná izieb by mali mať znížené parapety, alebo francúzske 
okná

• výťahy a zdvíhacie plošiny

Bezbariérovos ť – interiérové vybavenie



Bezbariérovos ť

� Nábehová rampa. 
� Dva výťahy
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Bezbariérovos ť

� Exteriérové dvere sú 
riešené cez 
magnetické bezbariérové prahy. 
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Bezbariérovos ť

� Interiér je kompletne 
bezprahový - výsuvné 
bezbarierové prahy.
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Bezbariérovos ť

� Parapety v izbách sú vo 
výške 60cm, ktorá 
zabezpečuje pohodlný 
výhľad do záhrady.
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Bezbariérovos ť

� V izbách, ktoré sú situované pohľadom 
z druhého poschodia, okrem zníženého 
parapetu je výhľad zabezpečený  
francúzskym oknom.
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HYGIENA

• sprchový kút bezbariérový
• sprchy s protišmykovou úpravou
• vaňa s protišmykovou úpravou, znížená
• bezbariérové WC – minimálne zvýšené na 500mm
• umývadlo s prístupom vozíčkara
• páková vodovodná batéria
• podporné madlá pri WC, sprchovacom kúte, umývadle
• bezbariérové zrkadlá ( naklápanie )
• doplnky je potrebné situovať v bezbariérovej výške od podlahy

Bezbariérovos ť – interiérové vybavenie



Bezbariérovos ť

� Kúpeľne sú bezbarierové - WC, sprchovacie 
kúty, vane, sedačky, výklopné zrkadlá 
a madlá.
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Bezbariérovos ť

� Jednotlivé obytné sektory sú farebne 
rozlíšené (modrá, žltá a zelená) pre 
jednoduchšiu orientáciu klientov (chodby, 
podhľady, kúpeľne, ...) .
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Bezbariérovos ť – interiérové vybavenieBezbariérovos ť – interiérové vybavenie

MADLÁ

• vo výške 900 mm
• po obidvoch stranách chodbových priestorov



Bezbariérovos ť

� Všetky zásuvky a vypínače v obytných 
priestoroch sú osadené vo výške 100-110cm 
pre ľahkú prístupnosť a použitie.
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Bezbariérovos ť

� Chodníky v záhradnej časti objektu sú 
realizované tak, aby spĺňali bezbariérový 
sklon, pre vozíčkarov sú farebne rozlíšené.
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Bezbariérovos ť

� Obslužná komunikácia pred vstupom do 
záhrady je realizovaná farebne formou 
terasy.
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Ďakujem za pozornosť

„ Všetky bariéry v ľudskom živote 
sú výsledkom úzkoprsého 

rozmýš ľania“.
I.Perlman

www.dominikno.sk

František Garaj


