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Všetci a všetky chceme bývať dob-
re. Či sme zdraví, či je naše postihnu-
tie nebadateľné, alebo musíme použí-
vať invalidný vozík, spoločné máme 
to, že chceme bývať komfortne a bez 
zbytočných komplikácií. 

Život s postihnutím prináša rôzne ob-
medzenia. Okrem predsudkov, s ktorými 
sa hendikepovaní ľudia stretávajú, sú tu aj 
mnohé ďalšie prekážky. Sťažený prístup 
k vzdelaniu a zamestnaniu, obmedzená 
mobilita, väčšie riziko chudoby a fyzické 
bariéry existujúce vo verejných aj súk-
romných priestoroch. To všetko sa hendi-
kepovaných ľudí dotýka.

Univerzálna a bezbariérová

Napriek tomu, že sa neustále hovorí 
o potrebe rozvíjať „univerzálnu architek-
túru“, nezdá sa, že by sa tento trend uplat-
ňoval. Na Slovensku je bariér - nielen tých 
názorových, ale aj tých „reálnych“, fyzic-
kých - stále veľa. A pritom by stačilo tak 
málo. Napríklad vybudovať vo verejných 
priestoroch nábehy na chodník alebo od-
strániť schody, ktoré pohybovo obmedze-
nému človeku komplikujú fungovanie. Si-
tuácia nie je lepšia ani pri novostavbách. 
Hoci si hendikepovaný človek kupuje byt 
v novučkom bytovom dome, musí hneď 
premýšľať, čo všetko bude musieť pre-
rábať (o starších domoch to platí dvojná-
sobne). Takéto zmeny predstavujú ďalšie 
náklady,  a povedzme si to na rovinu, nie 
malé. Odkiaľ na ne zobrať? 

Sme tu pre vás

Postihnutým ľuďom na Slovensku 
umožňuje sociálny systém požiadať o prís- 
pevok na úpravu bývania alebo výstavbu 
bytu či domu. Nie každý však spĺňa pod-
mienky na jeho získanie. Váš sen o býva-
ní sa ale nemusí rozplynúť ani vtedy, ak 
ste stanovené podmienky nesplnili. Nové 
bývanie, úpravu bytu, rekonštrukciu domu 
či kúpu zariadenia si môžete zabezpečiť 
prostredníctvom úverov od Prvej staveb-
nej sporiteľne. Líder v oblasti stavebného 
sporenia pôsobí na Slovensku už 23 ro-
kov. Za ten čas PSS, a. s., pomohla viac 
ako 2 miliónom klientov, pričom na bývanie 
poskytla viac ako 8,5 miliardy eur. Keďže 
PSS, a. s., záleží na kvalitnom bývaní pre 
všetkých, chce byť stabilným partnerom 
aj pre tých 8   % slovenských občanov, ktorí 
sú zdravotne postihnutí. 

Úprava bývania

Čo všetko by ste mohli potrebovať 
zmeniť v byte či dome? Bariéru vytvára 
často už samotný prístup. Nezriedka je 
potrebné realizovať  terénne úpravy, vy-
budovať kvalitné chodníky, sprístupniť 
schodisko alebo výťah. V interiéri sa ako 
dobré riešenie ponúka zrušenie priečok. 
Ak používate vozík, mali by byť okná aj 
kľučky umiestnené nižšie a v novostavbe 
je ideálne osadiť okná a parapety nižšie. 
Samozrejmosťou by mali byť bezbariéro-
vé prahy a dvere so šírkou minimálne 80 
cm. Veľmi praktické sú aj zásuvné dvere, 
ktorých otvorenie nevyžaduje vyvinutie 
veľkej sily. Podlaha by mala byť protišmy-
ková, odolná proti nárazom a odretiu. Ne-
mali by sa na nej nachádzať nerovnosti 
a medzi podlahami susediacich izieb by 
nemali byť výškové rozdiely. 

Všetky tieto a mnohé ďalšie zmeny 
ako zateplenie, výmena rozvodov, oprava 
strechy, výmena sanity, kuchynskej linky 
či vstavaného nábytku a i., je možné finan-
covať prostredníctvom stavebného úveru 
alebo úveru na bývanie od PSS, a. s.

Zariadenie na mieru 

Výmenu mobilného nábytku za 
taký, ktorý bude lepšie vyhovovať váš-
mu zdravotnému stavu, umožňuje úver 
na zariadenie domácnosti. Zvyčajne je 
vhodný ľahko premiestniteľný a ľahko 
udržiavateľný nábytok, ktorého hrany 
je nutné v niektorých prípadoch obaliť, 
aby sa obyvateľ bytu nezranil. Otváranie 
skriniek by nemalo vyžadovať prílišnú 
námahu, a napriek jednoduchej manipu-
lácii by mal byť nábytok dostatočne pev-
ný. Prostredníctvom úveru na zariadenie 
domácnosti si môžete do domácnosti za-
dovážiť aj spotrebiče, elektroniku, alebo 
zdravotné či relaxačné pomôcky, ktoré 
komfort vášho života zvýšia. 

Viac informácií o jednotlivých úveroch 
nájdete na www.pss.sk.

Bývajte s nami bez bariér

Čo poskytujeme

Stavebný úver 
úroková sadzba už od 2,9 %  -
ročne 
garantovaná úroková sadzba  -
počas celej doby splácania
do 50 000 € bez skúmania výš- -
ky príjmu či záložného objektu

Úver na bývanie
výhodná úroková sadzba  -
do 45 000 € po zdokladovaní  -
príjmu aj bez založenia nehnu-
teľnosti 
v prípade vyššieho úveru  -
môže byť záložným objektom 
stavaná či upravovaná nehnu-
teľnosť 

Úver na zariadenie domácnosti 
nízka úroková sadzba -
od 1 500 € do 7 000 € -
doba splatnosti až 7 rokov -
počas splácania garantovaná  -
úroková sadzba
bez faktúr a bločkov -

TIP: Myslite na detaily

v byte umiestnite dostatok • 
madiel (najmä na WC a v kú-
peľni)
umývadlo by malo mať bez-• 
bariérovo upravený sifón
s výsuvnými batériami sa lep-• 
šie manipuluje
výška umiestnenia záchodo-• 
vej misy je iná pre vozíčkara 
a iná pre človeka, ktorý sa 
ťažko zohýna

TIP: Odborné poradenstvo 

Dajte si vypočítať parametre • 
nábytku na mieru. 
Konzultácia vám môže • 
ušetriť množstvo neskorších 
nepríjemností (aj v podobe 
nečakaných nákladov).


