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Ako majáky odstraňujú bariéry pre nevidiacich 
 
Odstraňovanie architektonických bariér – podpora vyrovnávania šancí pre ľudí 
so zrakovým postihnutím je názov projektu Oddelenia prevencie 
architektonických a dopravných bariér Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti ľudí 
o architektonických bariérach, s ktorými sa slabozrakí a nevidiaci ľudia 
stretávajú a  predstaviť im konkrétnu možnosť, ako sa dá týmto ľuďom 
pomôcť prostredníctvom akustických majákov. 
 
Architektonické bariéry predstavujú pre nevidiacich ľudí prekážky, s ktorými sa 
stretávajú každý deň a obmedzujú ich vo voľnom pohybe. Debarierizácia prostredia 
je jedným zo základných prostriedkov, aby nevidiaci a slabozrakí ľudia mohli viesť 
plnohodnotný život. Hlavným nástrojom projektu je akustický maják, na Slovensku 
zatiaľ málo využívaná pomôcka. 
 
„Akustický maják sa umiestňuje nad orientačne dôležité miesto, ako je napríklad 
vchod do významnej budovy, metra, eskalátor, MHD. Súčasťou majáku je aj diaľkový 
ovládač, ktorý môže získať každý zrakovo postihnutý občan ako kompenzačnú 
pomôcku. Po stlačení príslušných tlačidiel maják nevidiaceho informuje, na akom 
mieste sa nachádza a nahratá hláška mu stručne popíše orientačnú informáciu 
v budove. Na eskalátoroch maják hlási aj prevádzkový stav a v MHD zahlási maják 
linku a smer a vodičovi zahlási nástup zrakovo postihnutého človeka“, upresnila 
funkcie a použitie majáku koordinátorka projektu Katarína Kubišová. 
 
V rámci projektu bolo ozvučených šesť krajských stredísk Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Levoča je mesto s najvyššou koncentráciou 
nevidiacich a slabozrakých ľudí, preto sa ÚNSS rozhodla projekt ďalej realizovať 
práve tu. Naplánované je osadenie celkovo 13 majákov, ktorých nahrávanie 
a inštalácia v Levoči práve prebieha. 
 
Projekt podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel. 

„Projekt sme podporili v rámci našej iniciatívy Energia pre život, ktorá je súčasťou 
komplexného programu spoločenskej zodpovednosti pod názvom Energia pre 
krajinu. Program zastrešuje celý rad aktivít, okrem sociálnej oblasti aj v oblasti kultúry 
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(Energia pre kultúru), životného prostredia (Energia pre prírodu), vzdelávania 
(Energia pre vzdelanie) a športu (Energia pre šport).  Sme radi, že sme nevidiacich 
a slabozrakých ľudí podporili za ich cestou k plnohodnotnému životu“, uviedol 
Michele Bologna, riaditeľ Komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovenských 
elektrární. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 
v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia. 
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