
 

Nový modulárny 
systém, ktorý vyrieši 

bariéry vo Vašom 
domove, meste alebo 

inštitúcii.


Švédska kvalita pred 
Vašimi dverami.  

Detaily, ktoré pomáhajú 
Perforovaný povrch zaisťuje našim nájazdom 
protišmykovosť a znižuje nároky na údržbu, ako 
napríklad odpratávanie snehu, zametanie a pod. 

Rozvíjame komunitný priestor 
Okrem produktových záležitostí sme tiež stáli pri zrode projektov ako 
je informačný portál Vozickar.info, Zóny Vozickar.info na Pohode, 
alebo pri novom projekte Medzery.sk. Pokiaľ sa Vám podarí 
posunúť bezbariérovosť vo Vašom okolí o trošku ďalej, radi o tom 
dáme vedieť.



Letmo SK

Mládežnícka 8


974 04 Banská Bystrica


Tel. zdarma: 0800 194 984 
info@letmo.sk

Robíme svet prístupnejší 

Či už hľadáte riešenie pre školu, 
kostol, knižnicu, alebo len pre 
Vašu motorku, či výjazd na 
balkón, švédsky systém FEAL má 
odpoveď na všetky požiadavky.


Kontaktujte nezáväzne 
konzultantov Letmo SK pre 
stanovenie presnej ceny 
a konfigurácie, ktorá zaistí 
bezbariérovosť i vo Vašom okolí.

• certifikované riešenie

• záruka 5 rokov 

• bezplatná konzultácia

Stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 
k povinnosti zabezpečiť bezbariérový prístup do budov

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
/podľa § 10 ods. 2 bod 4 zákona č. 176/2015 Z.z./

 

Prirodzeným riešením prístupnosti je aj rampa, ktorá vyhovuje tiež rodičom s kočíkmi a seniorom. Aj v prípadoch, 
keď nespĺňa vyhláškou požadovanú šírku, môže dostatočne a vhodne zabezpečiť prístup do budovy. Pokiaľ spĺňa 

dostatočne aj ostatné kritériá, možno konštatovať, že základné právo na prístupnosť porušené nie je.

Schodiskové, zdvíhacie, elektrické plošiny nie sú univerzálnym riešením, pretože neriešia bezbariérový prístup 
pre rodičov s kočíkmi, starých ľudí, ľudí po úraze (napr. zlomená noha) a pod. Plošiny sú často zamknuté alebo 

nefunkčné, prípadne chýba alebo nefunguje zvonček a na ich odomknutie je potrebné dlho čakať. Mali by byť iba 
núdzovým riešením, aj to v odôvodnených a výnimočných prípadoch. Možno konštatovať, že aj v týchto prípadoch 

nie je bezbariérový prístup do budovy dostatočne zabezpečený a právo na prístupnosť dodržané nie je.   
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