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1 O PROJEKTE ISEMOA 

ISEMOA - Rozvoj siete energeticky šetrných druhov dopravy prístupných pre všetkých – 

je trojročný projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu Inteligentná Energia 

pre Európu, ktorý začal v máji 2010. 

ISEMOA sa zameriava na pomoc regiónom, mestám a obciam v Európe na zvýšenie 

energetickej efektívnosti v doprave tým, že sa zlepší dostupnosť dopravného reťazca od 

dverí k dverám, a takto umožní všetkým obyvateľom a turistom (vrátane ľudí s 

obmedzeným pohybom a orientácie) rozhodnúť sa pre život menej závislý na používaní 

automobilu. Okrem toho zvyšovanie dostupnosti k verejným priestranstvám a verejnej 

doprave zvýši kvalitu a atraktívnosť verejnej dopravy a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti 

chodcov a cyklistov. 

Aby sa dosiahol tento cieľ ISEMOA vytvorila systém manažérstva kvality pre neustále 

zvyšovanie dostupnosti dopravného reťazca od dverí k dverám v európskych obciach, 

mestách a regiónoch (ďalej označovanom ako metodika ISEMOA.  

Základom metodiky ISEMOA je riadený proces auditu, ktorý pomáha všetkým 

zúčastneným stranám zhodnotiť spoločne s externým audítorom úroveň dostupnosti 

verejných priestranstiev a verejnej dopravy v danej lokalite, vypracovať stratégiu a 

navrhnúť opatrenia vedúce k neustálemu zvyšovaniu dostupnosti. 

 

Metodika ISEMOA aplikuje celkový prístup, ktorý je zameraný na: 

• potreby všetkých skupín osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie 

(napr. osoby so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením, ľudia s ťažkou 

alebo nadrozmernou batožinou, ľudia s malými deťmi, ľudia s dočasným 

zdravotným postihnutím, ľudia s podpriemernou výškou, starí ľudia...) 

• celý dopravný reťazec od dverí k dverám trvale udržateľnými spôsobmi dopravy 

vrátane chôdze, jazdy na bicykli, verejnej dopravy alebo kombinácie niekoľkých 

spôsobov dopravy 

• všetky druhy bariér (napr. bariéry spôsobené fyzickou kondíciou, organizačnými 

nedostatkami, postojmi a chovaním ľudí…) 

 

Cieľom projektu bolo vytvorenie takej metodiky ISEMOA, ktorá by najlepšie vyhovovala 

potrebám všetkých zainteresovaných strán. Preto bol kladený veľký dôraz na čo najväčšiu 

mieru zapojenia všetkých zainteresovaných skupín (ľudí so zníženou schopnosťou 

pohybu a orientácie, miestne samosprávy, krajské úrady a pod.) hneď od začiatku. 

Vytváranie metodiky bolo interaktívnym procesom: prototyp metodiky bol najskôr 

odskúšaný v testovacích lokalitách v 15 krajinách Európy a upravený a vylepšený na 

základe spätnej väzby od zapojených strán v týchto lokalitách. 
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Metodika ISEMOA sa snaží upozorniť miestne a krajské úrady na problematiku 

dostupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a na vzťah 

dostupnosti a úspor energií v doprave. Zahajuje komunikáciu medzi všetkými 

zainteresovanými stranami a pomáha rozvíjať stratégiu pre zlepšenie dostupnosti v danej 

lokalite. Viac informácií o prínosoch zlepšovania dostupnosti nájdete na webovej stránke 

www.isemoa.eu v záložke Výstupy. 

1.1 Partneri projektu ISEMOA : 

Koordinátor:  

FGM-AMOR (AT)  
  

Partneri:  

AGEAS (IT) NP (CZ) 

BSRAEM (BG) SECAD (IE) 

Ecuba (IT) Sinergija (SI) 

Edinburgh Napier University ENU (UK) TAS (UK) 

Energy Agency of Plovdiv EAP (BG) Technische Universität Dresden TUD (DE) 

ETT (ES) Trivector (SE) 

IEP (CZ) UIRS (SI) 

ITS (PL) University of Zilina (SK) 

Mobiel 21 (BE) URTP (RO) 
  

Dodávateľ:  

Mobiped (FR)  
  

Poradný výbor:  

Adolf Ratzka, Christa Erhart, Graham Lightfoot, Jarmila Johnová, Petra Lukešová a 

Tomasz Zwolinski 
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2 ÚVOD 

Metodika ISEMOA - systém riadenia kvality – podporuje obce, mestá a regióny v Európe 

pri zvyšovaní dostupnosti celého dopravného reťazca udržateľnými spôsobmi dopravy. 

Metodika ISEMOA je vytvorená na základe štandardov ako ISO 90000 alebo EFQM 

Modeli Excelencie a CAF modelov, ktoré boli úspešne použité v manažmente dopravy 

(MaxQ), v systémoch BYPAD (infraštruktúra a opatrenia pre cyklistov), a MEDIATE 

(dostupná verejná doprava). 
 

 

Existujú dve dostupné verzie Metodiky ISEMOA: jedna pre obce a mestá a jedna pre 

regióny. Tento dokument (D4.1) popisuje použitie metodiky ISEMOA pri práci na 

zlepšení dostupnosti v obciach a mestách.  K dispozícii je podobný dokument pre 

kraje  (D4.2). 
 

Dôležitým výsledkom implementácie metodiky ISEMOA je vytvorenie siete kontaktov a 

začatie komunikácie medzi zainteresovanými stranami ako základu pre dobré pracovné 

vzťahy v rámci odboru. Hoci sa ISEMOA zameriava hlavne na proces práce na 

zlepšovaní dostupnosti, aktuálny stav dostupnosti je tiež hodnotený a je popísaný 

pomocou mnohých ukazovateľov. 

ISEMOA presadzuje ucelený pohľad na dostupnosť, teda geografický aspekt (vzdialenosť, 

lokalitu) a sieť služieb (hustota infraštruktúry pre chodcov a cyklistov, údržba, jazdný 

poriadok) rovnako ako bezbariérové riešenie stavieb a služieb (chodníky, cyklotrasy, 

zastávky, vozidlá, informácie pre cestujúcich, navigačný systém). 

 

 

Každá obec a mesto, ktoré chcú zvýšiť dostupnosť, môže použiť metodiku ISEMOA bez 

ohľadu na to, či už dosiahli v tejto oblasti nejaké výsledky. Pre obce a mestá, ktoré sa 

problematikou dostupnosti len začali zaoberať, poskytuje ISEMOA rady na čo sa zamearť 

a pomáha vytvoriť systematický a efektívny prístup pre plánovanie a implementáciu 

opatrení na zlepšenie dostupnosti. Obciam a mestám, ktoré už dosiahli nejaké výsledky 

pomáha určiť silné a slabé stránky, navrhuje zlepšenia práce a je zdrojom inšpirácie.  

Od územného plánovania a 

dostupnosti šetrných druhov 

dopravy… 

… po detaily prostredia. 
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Je dôležité si uvedomiť, že metodika ISEMOA neposkytuje detailný návrh, ako technicky a 

architektonicky riešiť bezbariérové prostredie, ale upozorní zainteresované strany 

na platné technické podmienky. Poskytuje doporučenia, ako môžu zodpovedné osoby 

v regióne pracovať na zlepšení dostupnosti viac systematicky a efektívnejšie. 

Konkrétne prínosy implementácie metodiky ISEMOA: 

• zlepšenie práce na zvyšovaní dostupnosti 

• zvýšenie dôveryhodnosti práce na dostupnosti 

• identifikácia silných a slabých stránok 

• inšpirácia a nové nápady pre zlepšenie dostupnosti 

• vytvorenie štruktúry a efektívneho prístupu k práci na zlepšovaní dostupnosti 

• pomáha dodržiavať legislatívne nariadenia v oblasti dostupnosti 

• vytvorenie komunikačných kanálov mezi zainteresovanými stranami, v rámci 

organizácie aj mimo nej 

• vyzdvihnúť aktivity obecného alebo mestského úradu v oblasti zvyšovania 

dostupnosti a ako inšpirácie pre ostatných  

• získanie celkového pohľadu na dostupnosť 

• zdôraznenie dôležitosti dostupnosti pri vytváraní systému šetrnej a energeticky 

nenáročnej dopravy pre všetkých užívateľov 



Inteligentná energia pre Európu STEER 

Metodika ISEMOA pre mestá a obce 

 Strana 8 

3 METODIKA ISEMOA - SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 

3.1 Výrazy a definície 

V dokumentu sa používajú nasledujúce výrazy a definície 

Výraz Definícia 

Dostupnosť Dostupnosť je definovaná ako uľahčenie prístupu k požadovaným aktivitám a môže 

byť definovaná na troch úrovniach: 

• Makro stupeň sa zaoberá zemepisnou dostupnosťou a modelov využitia zeme 

čo sa týka polohy, vzdialenosti, hustoty, rozmanitosti atď. 

• Medzi stupeň sa zaoberá dosiahnuteľnosťou fungujúcich spôsobov dopravy        

(infraštruktúrou pre verejnú dopravu, cyklistiku a chôdzu) a stupňom služieb čo sa 

týka ciest a ich frekventovanosti, informácií, času/nákladov na cestovanie, 

záujmov pre bezpečnosť/zabezpečenie atď.  

• Mikro stupeň sa zaoberá výskytom rôznych prekážok na chodníkoch, 

zástavkách/staniciach/ prestupových zástavkách a vozidlách verejnej dopravy. 

Fyzické prekážky (vysoké obrubníky, nerovné povrchy, stĺpy, zasnežené a 

zľadovatené podmienky, nerovnosti, vstupy bez rámp) sú pre ľudí s obmedzenou 

pohyblivosťou problémom. 

Práca na 

zlepšovaní 

dostupnosti 

Proces práce na zlepšovaní dostupnosti verejných priestranstiev a verejnej dopravy 

pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie: aké sú plánované postupy a 

opatrenia, ako prebieha ich realizácia (výstavba, údržba, atď.), sledovanie a 

hodnotenie.  

Mesto, obec, 

región 

Európske krajiny sa medzi sebou líšia vo veľkosti a štruktúre miest ako aj v 

zodpovednosti v ich spravovaní. ISEMOA definuje mesto nasledovne. 

• veľké mestské plochy alebo veľké zoskupenia, z ktorých väčšina má obvody a 

samosprávy 

• komplikovanejšia administratíva s viacerými odbormi (doprava, územné 

plánovanie, životné prostredie) 

• odlišuje sa od obcí hlavne tým, že má komplikovanejšiu štruktúru správy a zahŕňa 

rozľahlejšiu zemepisnú plochu 

• ucelený dopravní systém v rámci svojho územia 

ISEMOA definuje obec nasledovne.  

• (obmedzený) územný charakter; väčšinou nemá obvody alebo samosprávy 

• jednoduchá administratíva kde sú jedna alebo dve osoby zodpovedné za všetky 

problémy týkajúce sa dopravy a územnej plánovacej politiky 

ISEMOA definuje región nasledovne.  

• väčšie územie, ktoré zahŕňa samosprávne úrady a mestá ale tiež dedinské 

územia (napr. vidiek, grófstvo) 

• správa regiónu nezasahuje do plánovania infraštruktúry, do plánovania dopravy, 

vzdelávania atď. 

Kontaktná osoba Osoba (alebo malá skupina), ktorá  v mene miestnej samosprávy spolupracuje 

s audítorom pri implementácii metodiky ISEMOA.  Môže zastávať nejakú funkciu 

v samospráve alebo to môže byť úradník z nejakého odboru, ktorý má na starosti 

dostupnosť. Viac o úlohe kontaktnej osoby sa dočítate na str. 24. 
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ISEMOA audítor Audítor ma niekoľko rozdielnych úloh pri zavádzaní ISEMOA QMS: hodnotiteľ, 

odborník a moderátor. ISEMOA audítor usmerňuje členov ISEMOA tímu počas 

procesu zavádzania systému. Je nezávislý a nepriamo zapojený do práce na 

dostupných  verejných priestranstvách a verejnej doprave v regióne. Preto môže 

audítor slúžiť ako sprostredkovateľ medzi miestnymi zainteresovanými stranami. Viac 

o úlohách ISEMOA audítora sa dočítate na str.23 

ISEMOA 

pracovná skupina 

ISEMOA pracovná skupina je dočasný tím spolupracujúci na implementácii metodiky 

ISEMOA. Členovia ISEMOA tímu prezentujú rôzne záujmové skupiny, ktoré pracujú 

na dostupnosti na rozličných úrovniach (mikro/medzi/makro úroveň dostupnosti) ako 

aj zástupcovia rôznych skupín osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Viac o ISEMOA pracovnej skupine sa dočítate na str. 24. 

Osoby so 

zníženou 

schopnosťou 

pohybu a 

orientácie 

Medzi osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie patria  starší  ľudia, ľudia 

s trvalým alebo dočasným zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením, ľudia 

s komunikačnými problémami, rodičia s malými deťmi, s ťažkou alebo objemnou 

batožinou a ďalší. ISEMOA sa zameriava na všetky skupiny osôb so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

Systém 

manažérstva 

kvality  

Systém manažérstva procesov a výstupov práce úradu alebo organizácie s dôrazom 

na kvalitu aby: 

• požiadavky na dostupnosť boli ľahko a efektívne uplatňované pri plánovaní a 

realizácii novej výstavby, 

• boli uspokojené požiadavky užívateľov a zainteresovaných strán, 

• boli uplatňované požiadavky na dostupnosť pri vytváraní a údržbe verejných 

priestranstiev a vo verejnej doprave 

• sa stav dostupnosti neustále zlepšoval 

• bol zaistený proces neustáleho hodnotenia výsledkov   
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3.2 Požiadavky manažérstva kvality pre zlepšovanie dostupnosti 

3.2.1 Kvalitatívne kritériá 

Podľa všeobecných princípov riadenia kvality je výborná kvalita výsledkom neustáleho 

vývoja, ktorý dosiahneme zavedením opakujúceho sa cyklu plánovania, implementácie a 

hodnotenia s dôrazom na potreby užívateľov. Práca na zlepšovaní dostupnosti je 

dynamický proces, ktorý je možné znázorniť obrázkom č.1.   

Práca miestneho úradu na zlepšovaní dostupnosti je rozdelená na 5 fáz (zložiek), ktoré sú 

ďalej rozdelené na 16 prvkov.  

• V prvom rade je potrebné zoznámiť sa s potrebami užívateľov, zistiť súčasný stav 

a oboznámiť sa s platnými predpismi a vyhláškami. (Časť 1: Predpoklady).  

• Tieto informácie sú využité pre plány a ciele v oblasti zlepšovania dostupnosti 

(Časť 2 : Politický rámec). 

• Ten je následne prevedený do uskutočniteľnej stratégie (Časť 3: Stratégia).  

• Na tomto základe sú realizované opatrenia pre zlepšenie dostupnosti (Časť 4: 

Implementácia).  

• Nakoniec sú časti 2,3,4 zhodnotené a na základe dosiahnutých výsledkov upravia 

(Časť 5: Monitorovanie a hodnotenie) 

• Ďalej je každá časť ISEMOA kvalitatívneho cyklu popísaná detailnejšie 

 

Obrázok 1. Cyklus metodiky ISEMOA  

3.2.1.1 Časť 1: Predpoklady 
Medzi osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie patria rôzny ľudia: starí ľudia, 

hendikepovaní, ľudia s trvalými nebo dočasnými zdravotnými problémami, rodičia 
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s malými deťmi, osoby s ťažkou alebo objemnou batožinou. Pre prácu na zlepšovaní 

dostupnosti je nutné poznať potreby a preferencie všetkých týchto skupín (získané 

prieskumami, rozhovormi, pravidelnými konzultáciami). Zapojenie zástupcov skupín osôb 

so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie do spolupráce na odstraňovaní bariér 

s miestnym úradom je veľmi dôležité nakoľko politický rámec, stratégia a implementácia 

musia byť prispôsobené rôznym potrebám všetkých. 

Aby mohli osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie plynule cestovať šetrnými 

druhmi dopravy je potrebné pristupovať k dostupnosti komplexne, teda zamerať sa jednak 

na geografickú dostupnosť (dostupnosť územia, dostupnosť a kvalita verejnej dopravy) až 

po výskyt fyzických bariér na verejných priestranstvách, dostupnosť informácií o doprave, 

systém predaja cestovných lístkov a pod. Pre prácu na zlepšovaní dostupnosti sú dôležité 

informácie o aktuálnom stave na všetkých úrovniach. 

Existuje niekoľko zákonov, smerníc a príručiek o dostupnosti pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie. Pre prácu na zlepšovaní dostupnosti je ich znalosť 

nevyhnutná.  

Časť Predpoklady teda obsahuje: 

• Zložka 1: Potreby a zapojenie užívateľov. Znalosti a uvedomenie si spôsobu 

pohybu ako aj potrieb a preferencií osôb so zníženou schopnosťou pohybu a 

orientácie a obyvateľov vo všeobecnosti. Zainteresovanie zástupcov všetkých 

skupín osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie do všetkých fáz 

riešenia problematiky dostupnosti. 

• Zložka 2: Súčasný stav. Súčasný stav bariér v regióne na makro, mezo a mikro 

úrovni.  

• Zložka 3: Právne súvislosti. Znalosti a uvedomenie si právnych a 

administratívnych predpokladov pre taktiku a plánovanie, napr. požiadavky 

dostupnosti na bezbariérový vstup a ich zapracovanie do samotných návrhov. 

3.2.1.2 Časť 2: Politický rámec 
V problematike dostupnosti zohrávajú dôležitú úlohu koncepcia a politika miestneho 

úradu. Informácie o potrebách užívateľov, aktuálnom stave bariér a politika úradu 

vytvárajú základ pre prácu na zlepšovaní dostupnosti. Zámery a ambície miestnych 

úradov by mali byť spracované písomne v dokumente, ktorý obsahuje celkový stav 

dostupnosti dostupnosti (od územného plánovania a fungujúcich spôsobov dopravy po 

špecifické bariéry vo verejných priestranstvách a verejnej doprave). Taktika dostupnosti 

by mala byť zjednotená s taktikou v ostatných oblastiach, napr. ako je celková dopravná 

politika. Navyše, práca na dostupnosti môže byť úspešná ak tí čo rozhodujú (politici, vyšší 

manažment atď.) sú o nej presvedčení. Pre každodennú prácu na dostupnosti je taktiež 

dôležité, aby osoba (napr. koordinátor) mala úplnú zodpovednosť a bola schopná posunúť 

prácu na dostupnosti dopredu a motivovať všetkých zainteresovaných ľudí.  

Časť 2 obsahuje tieto zložky: 
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• Zložka 4: Politické ciele. Existencia, rozsah a význam dokumentov, ktoré sa 

týkajú problematiky dostupnosti. 

• Zložka 5: Vedenie. Informovanosť a záväzky medzi tými, ktorí rozhodujú (politici, 

vyšší manažment atď.) ako aj ľudia zodpovední za dostupnosť. 

 

3.2.1.3 Časť 3: Stratégia 
Politické ciele musia byť prevedené do konkrétnych, merateľných, prijateľných a reálných 

cieľov a úloh. Pre prácu na zlepšovaní dostupnosti je dôležité, aby sa téme venovali ľudia 

z rôznych odborov, na niektoré úlohy je možné najímať odborníkov zvonku (outsourcing, 

konzultácie). 

Pre zaistenie dostupnosti celého dopravného reťazca je potrebné do práce zapojiť všetky 

možné zainteresované skupiny. Ich vzájomná spolupráca pomôže vytvoriť politiku 

dostupnosti, akčný plán a systematické zavádzanie opatrení na odstraňovaní bariér. 

Ďalšími dôležitými partnermi sú operátori verejnej dopravy, správa ciest, súkromní 

podnikatelia, turistické kancelárie a pod.   

Vytváranie bezbariérového prostredia vyžaduje finančné zdroje. Pre dosiahnutie 

dlhodobých cieľov je potrebné mať k dispozícii stály rozpočet.  

Časť 3 obsahuje tieto zložky: 

• Zložka 6: Akčný plán. Existencia, rozsah a význam akčného plánu pre 

zlepšovanie dostupnosti 

• Zložka k 7: Ľudia. Ľudské zdroje, kvalifikácia a časové možnosti  

• Zložka 8: Partnerstvo. Zapojenie partnerov do práce na zlepšovaní dostupnosti 

• Zložka 9: Rozpočet. Finančné zdroje 

 

3.2.1.4 Časť 4: Implementácia 
Zlepšovanie dostupnosti celého dopravného reťazca šetrnými spôsobmi dopravy pre 

všetky skupiny osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie pokrýva celý rad 

aktivít. Územné plánovanie zo strany miestnych úradov by malo uľahčiť a zjednodušiť 

prístup základných služieb udržateľnými spôsobmi dopravy. Miestny úrad by mal 

dostupnosť vnímať komplexne.  

Opatrenia pre zlepšovanie dostupnosti by mali byť súčasťou návrhov infraštruktúry pre 

chodcov a cyklistova aj infraštruktúry verejných priestranstiev. Prístupná verejná doprava 

umožňuje osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie cestovať nezávisle. 

Opatrenia pre zvýšenie dostupnosti verejnej dopravy by sa mali zaoberať sieťou verejnej 

dopravy (pokrytie, frekvencia spojov, dochvíľnosť, atď.), špeciálnymi službami, 

bezbariérovou podobou zastávok a vozidiel, dostupnosťou informácií a systémom predaja 

cestovných lístkov. 
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Aby mali všetci možnosť cestovať udržateľnými spôsobmi dopravy je dôležité poskytovať 

dopravné informácie rôznymi spôsobmi (audio/vizuálne, piktogramy..) a umožniť 

parkovanie na staniciach verejnej dopravy. 

Zavedenie podporných opatrení (napr. školení o doprave pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie, informačné kampane). Pokiaľ je dostupnosť pre 

všetkých zahrnutá do podmienok pre výberové konania a tendre a je sledované plnenie 

zmluvných záväzkov v tejto oblasti, môže to mať pozitívny vplyv na správanie užívateľov. 

Časť 4 obsahuje tieto zložky: 

• Zložka 10: Územné plánovanie. Dostupnosť je braná do úvahy na úrovni 

plánovaného využitia pozemkov. 

• Zložka 11: Infraštruktúra pre chodcov a cyklistov, verejné priestranstvá. 

Zavedenie opatrení na zlepšenie kvality infraštruktúry pre chodcov a cyklistov ako 

aj zavedenie požiadaviek na dostupnosť (požiadavky vybavenia ulíc, požiadavky 

pre výstavbu ulíc, požiadavky a bežné postupy pre usmerňovanie dočasných 

prekážok ako sú sezónne reštauračné terasy, reklamné panely, atď.) 

• Zložka 12: Verejná doprava. Zavedenie opatrení na zvýšenie kvality verejnej 

dopravy, od rozsahu pokrytia a služieb po bezbariérové zastávky a vozidlá, 

prístupné informácie a systém predaja cestovných lístkov. 

• Zložka 13: Plynulé cestovanie. Zavedenie opatrení na zlepšenie možností 

plynulého cestovania pre všetkých užívateľov. 

• Zložka 14: Podporné opatrenia. Zavedenie podporných opatrení (napr. školení o 

doprave pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, informačné 

kampane), začlenenie dostupnosti do sprostredkovaných kontraktov a do 

kontraktov z verejných súťaží. 

 

3.2.1.5 Časť 5: Monitorovanie a hodnotenie 
Regionálny úrad by mal pravidelne sledovať a hodnotiť výsledky práce na zlepšovaní 

dostupnosti, napr. pomocou ukazovateľov. Výsledky by mali byť  predstavené a 

prediskutované s príslušnými zainteresovanými stranami. Na základe výsledkov by mali 

byť aktualizované plány a stratégie.  

Je dôležité pravidelne posudzovať silné a slabé stránky každodennej práce na zlepšovaní 

dostupnosti. Inšpirácia tiež môže byť črpaná z iných regiónov.  

 

Časť 5 obsahuje tieto zložky: 

• Zložka 15: Výsledky a ich dopad na spoločnosť . Monitorovanie a hodnotenie 

snahy miestnych úradov v oblasti zvyšovania dostupnosti, diskusia všetkých 

zainteresovaných strán v oblasti dosiahnutých výsledkov. 
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• Zložka 16: Procesy. Zlepšenie práce na dostupnosti a využívanie príležitostí na 

výmenu skúseností s inými miestnymi úradmi.  

3.2.2 Stupne zvyšovania kvality 

Od miestneho úradu sa očakáva aktívny prístup pri posudzovaní svojej vlastnej práce na 

zlepšovaní dostupnosti a rozhodnutia aké zmeny by mohli byť v tejto oblasti urobené. 

Stav práce sa hodnotí pomocou 16 zložiek a na základe dosiahnutého výsledku je možné 

zaradiť kraj na jeden zo 6 vývojových stupňov: 

  

Kľúčové charakteristiky 6 vývojových stupňov sú definované nasledovne: 

 

• Stupeň 0, Žiadna práca na zlepšovaní dostupnosti: Neexistuje žiadna vízia, 

stratégia ani plán rozvoja, nerealizujú sa žiadne aktivity na zlepšovanie 

dostupnosti. 

• Stupeň 1, Ad-hoc prístup: Neexistuje vízia, len krátkodobý plán. Opatrenia na 

odstraňovanie bariér sú realizované len občas ako odpoveď na akútne potreby 

obyvateľov. Realizácia je výsledkom práce jednotlivcov. Neexistuje žiadna 

dlhodobá vízia ani politika.  

• Stupeň 2, Sporadický prístup: Existuje vízia alebo plán rozvoja, ale dostupnosť 

je riešená len pre niektorú skupinu osôb alebo jednu časť reťazca. Hlavný dôraz je 

kladený na jednotlivé akcie. Spolupráca medzi jednotlivými odbormi je 

obmedzená. Neexistuje záruka dlhodobej podpory. 

• Stupeň 3, Systematický prístup: Existuje spoločná vízia a/alebo plán rozvoja. 

Osoby s rozhodovacou právomocou sú silne motivované. Dostupnosť je 

posudzovaná v širších súvislostiach (celá spoločnosť, celý dopravný reťazec), 

1. Ad-hoc prístup: riešenie problému, jednotlivé projekty, individuálne iniciatívy 

2. Sporadický prístup: vízia, jednotlivé projekty, obmedzená spolupráca  

3. Systémovo orientovaný prístup: systematická snaha, 

spolupráca 

4. Jednotný prístup: súvislosť , koordinácia 

5. Komplexný systém pre riadenie kvality 

0. Žiadna práca na dostupnosti 

Obrázok 2. Vývojové stupne 
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región sa usiluje o systematický prístup, ale vyhodnocovanie ešte nefunguje 

správne. Spolupráca je podložená písomne.  

• Stupeň 4, Integrovaný prístup:  

Existuje spoločná vízia a/alebo plán rozvoja. Osoby s rozhodovacou právomocou, 

sú silne motivované. Dostupnosť je posudzovaná v širších súvislostiach (celá 

spoločnosť, celý dopravný reťazec). Funguje systematický prístup: plánovanie – 

implementácia - hodnotenie. Spôsob práce je inovatívny. Zamestnanci a partneri 

tvoria dobrý tím a spoločne dosahujú dobré výsledky. Dobrá spolupráca a 

koordinácia. 

• Stupeň 5, Komplexný systém riadenia kvality:  

Všetko ako na stupni 4. Región je ostatnými obcami/mestami alebo partnermi 

považovaný za príklad dobrej praxe. Obec alebo mesto udáva trend v 

odstraňovaní bariér. Spolupracuje s externými odborníkmi vo všetkých vhodných 

oblastiach. 
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3.3 Zavedenie a postupy hodnotenia 

Zavedenie metodiky ISEMOA v regióne zahŕňa niekoľko krokov, ktoré sú stručne 

vysvetlené nižšie. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa procesu zavádzania a postupy 

hodnotenia môžete nájsť v “Step-by-step príručke pre ISEMOA audítorov”. 

3.3.1 Kroky pri implementácii 

Metodika ISEMOA obsahuje nasledujúce kroky: 

Krok 1: Začatie implementácie metodiky ISEMOA 

Krok 2: Prípravné stretnutie 

Krok 3: Vytvorenie ISEMOA pracovnej skupiny  

Krok 4: Úvodné stretnutie a hodnotiace dotazníky 

Krok 5: Stretnutie pre nájdenie spoločného postoja 

Krok 6: Stretnutie pre vypracovanie stratégie 

Krok 7: Správa o auditu ISEMOA 

Krok 8: Záverečné stretnutie s kontaktnou osobou  

Krok 9: Následný priebeh 

3.3.1.1 Krok 1: Začatie implementácie metodiky ISEMOA 
V záležitostiach dostupnosti zohráva v rámci obce, mesta alebo regiónu dôležitú úlohu 

viacero záujmových skupín a zástupca ktorejkoľvek z nich môže začať implementáciu 

metodiky ISEMOA a kontaktovať externého audítora. Zoznam vyškolených audítorov je 

dostupný na stránkach www.isemoa.eu. Je dôležité, aby municipalita určila jedného 

pracovníka (alebo malý tým), ktorý bude fungovať ako koordinátor procesu implementácie 

metodiky a bude hlavnou kontaktnou osobou pre externého audítora. 

Externý audítor by mal poznať miestny jazyk, predpoklady a súvislosti. S miestnym 

úradom podpíše zmluvu, v ktorej budú spresnené podmienky a rozsah spolupráce. 

 

3.3.1.2 Krok 2: Prípravné stretnutie 
• Na prípravnom stretnutí s kontaktnou osobou vysvetlí externý audítor detailne celý 

proces, všetky potrebné počiatočné kroky, koho je potrebné pozvať do pracovnej 

skupiny, aké úlohy prideliť jednotlivým účastníkom a aké výstupy je možné 

očakávať. Zmyslom tohto stretnutia je zodpovedať všetky nejasné otázky a začať s 

prípravou projektu ISEMOA.  

• Externý audítor dôkladne vysvetlí kontaktnej osobe dôležitosť zapojenia všetkých 

zainteresovaných skupín do procesu a pomôže so zostavením pracovnej skupiny. 
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• Kontaktná osoba vypracuje spoločne s externým audítorom zoznam potrebných 

dokumentov (politické ciele, plány rozvoja, mapy, štatistiky….), ktoré by mala v 

najbližších týždňoch externému audítorovi poskytnúť. Analýza týchto dokumentov 

bude súčasťou hodnotenia.  

• Externý audítor odovzdá kontaktnej osobe zoznam ukazovateľov dostupnosti a 

požiada ho o miestne preskúmanie týchto ukazovateľov v priebehu najbližších 

niekoľkých týždňov, aby bol zaistený komplexný pohľad na súčasný stav 

dostupnosti v lokalite. 

 

3.3.1.3 Krok 3: Vytvorenie pracovnej skupiny ISEMOA 
Riadená diskusia medzi „užívateľmi“ a „poskytovateľmi“ verejných priestranstiev a verejnej 

dopravy je základným nástrojom metodiky ISEMOA a preto je pre jej úspech zásadné, 

aby sa jednania zúčastnili obe strany. Z tohto dôvodu je nutné, aby kontaktná osoba 

zostavila pracovnú skupinu, ktorá bude úzko spolupracovať s externým audítorom a ktorej 

členovia budú zástupcami oboch strán – „užívateľov“ (tzn. tiež zástupcami všetkých 

skupín obyvateľov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie) a „poskytovateľov“ 

(zástupcovia úradu, ktorí majú na starosti oblasť pešej, cyklistickej a verejnej dopravy, 

rovnako ako zástupcovia odboru územného plánovania a dopravy). Zloženie pracovnej 

skupiny závisí na miestnych podmienkach – charakteru miestnej samosprávy, jednotlivých 

kompetenciách úradníkov, typov verejnej dopravy, organizačnej štruktúre skupín osôb so 

zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a pod. Aby bol proces efektívny, malo by  byť 

v pracovnej skupine maximálne 15-20 ľudí. 

3.3.1.4 Krok 4: Úvodné stretnutie a hodnotiace dotazníky 
Úvodné stretnutie je prvým stretnutím pracovnej skupiny. Na ňom externý audítor detailne 

vysvetlí, ako funguje projekt ISEMOA a aké sú jeho ciele. Rozdá hodnotiace dotazníky 

(príloha 8), ktoré sú zostavené na základe jednotlivých fáz cyklu procesu ISEMOA. 

Dotazníky by mali členovia pracovnej skupiny vyplniť samostatne počas úvodného 

stretnutia. 

 

3.3.1.5 Krok 5: Schôdzka pre nájdenie spoločného postoja 

Príprava na schôdzku 

Audítor ISEMOA analyzuje ukazovatele dostupnosti, územné plány, koncepciu rozvoja a 

ďalšie strategické dokumenty, ktoré mu poskytla kontaktná osoba, a tiež výsledky 

hodnotiacich dotazníkov, ktoré vyplnili členovia pracovnej skupiny ISEMOA. 

Schôdzka pre nájdenie spoločného postoja 

Stretnutie pre nájdenie spoločného postoja je druhou schôdzkou pracovnej skupiny. 

Cieľom stretnutia je dosiahnuť spoločné chápanie súčasného stavu práce na zlepšovaní 
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dostupnosti. Externý audítor najskôr predstaví výsledky hodnotenia ukazovateľov 

dostupnosti a analýzu dokumentov, ktoré mu poskytla kontaktná osoba. Tiaž predstaví 

výsledky hodnotenia prostredníctvom dotazníkov, vyplnených členmi pracovnej skupiny, v 

ktorých sa odráža rôzny postoj jednotlivých členov podľa ich profesie a zamerania. 

Najdôležitejšou časťou tohto stretnutia je diskusia ohľadne rozdielov v týchto postojoch. 

Externý audítor dbá na to, aby diskusia vyústila do porozumenia rozdielneho prístupu 

jednotlivých členov a aby bolo možné využiť silné stránky pre ďalší vývoj a nedošlo ku 

vzájomnému obviňovaniu. Toto stretnutie odhalí silné a slabé stránky procesu práce na 

zlepšovaní dostupnosti a ukáže, či je potrebné viesť rozhovory ešte s ďalšími 

zainteresovanými stranami. 

3.3.1.6 Krok 6: Stretnutie pre vypracovanie stratégie 

Dodatočné rozhovory s ďalšími zainteresovanými stranami  

Pokiaľ je to potrebné pre lepšie pochopenie stavu problematiky dostupnosti v danej 

obci/meste, vedie audítor doplňujúce rozhovory s ďalšími zainteresovanými stranami. 

Príprava stretnutia pre vypracovanie stratégie 

Na stretnutie  pre vypracovanie stratégie pripraví audítor prehľad výsledkov 

z predchádzajúcej schôdzky a z doplňujúcich rozhovorov. Pripraví praktické príklady 

dobrej praxe, ktoré môžu pracovnej skupine slúžiť ako inšpirácia pri navrhovaní opatrení 

pre zlepšenie dostupnosti. 

Stretnutie pre vypracovanie stratégie 

Účelom tohto stretnutia je vypracovať stratégiu a akčný plán pre zlepšovanie dostupnosti. 

Najskôr externý audítor predstaví súhrn výsledkov predchádzajúceho stretnutia (a 

prípadne podá informácie o doplňujúcich rozhovoroch s ďalšími zainteresovanými 

stranami). Na základe silných a slabých stránok doterajšej práce na zlepšovaní 

dostupnosti sa pracovná skupina zhodne na cieľoch, ktorých chce v budúcnosti dosiahnuť 

a vypracuje akčný plán s konkrétnymi opatrenia, rozdelí úlohy a určí zodpovedné osoby. 

Aby bol plán úspešný, je lepšie, keď ho vypracujú samotní účastníci projektu a nie externý 

audítor. Jeho úloha spočíva predovšetkým v riadení diskusie, dodaní inšpirácie a podpory 

členom pracovnej skupiny pri vytvára na mieru šitého akčného plánu, ktorý bude 

vyhovovať potrebám všetkých zúčastnených strán. 
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Obrázok 3. V grafe sú zobrazené výsledky hodnotiacich dotazníkov po jednotlivých 

častiach a zložkách. Silné a slabé stránky sú zvýraznené. 

 

3.3.1.7 Krok 7: Záverečná správa auditu ISEMOA 
Externý audítor vypracuje záverečnú správu o projekte, vrátame popisu súčasného stavu 

a schváleného akčného plánu. V prípade záujmu vypracuje tiež prezentáciu, ktorú môžu 

zúčastnené strany použiť pre zverejnenie výsledkov projektu ISEMOA pre médiá, 

politických zástupcov a pod. Závisí len na vôli miestneho úradu, či chce výsledky auditu 

zverejniť, audítori ich považujú za dôverné. 

 

+ 
- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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3.3.1.8 Krok 8: Záverečné stretnutie s kontaktnou osobou 
Cieľom záverečného stretnutia je zhodnotiť audit ISEMOA a prediskutovať nasledujúce 

kroky kontaktnej osoby podľa akčného plánu. Audítor tiež odovzdá obci alebo mestu 

certifikát.  

 

3.3.1.9 Krok 9: Následné kroky  
Rok po ukončení projektu externý audítor znovu kontaktuje zástupcu obce alebo mesta a 

zisťuje, aké získali skúsenosti s metodikou ISEMOA, ako pokračuje naplňovanie akčného 

plánu a aké sú ďalšie plány pre zlepšovanie dostupnosti v obci alebo meste. Vzhľadom na 

to, že zvyšovanie kvality je chápané ako neustály proces, doporučuje se opakovať audit 

každé 2 roky až 5 rokov po prvej implementácii metodiky ISEMOA.   

 

3.3.2 Doba trvania a vynaložený čas 

   

Výsledky auditu podľa metodiky ISEMOA sú k dispozícii 3 až 6 mesiacov od začatia 

procesu. Dĺžka trvania závisí na miestnych podmienkach, napr. na časových možnostiach 

členov pracovnej skupiny, množstve a dostupnosti potrebných dokumentov a 

ukazovateľov, ktoré je potrebné vyhodnotiť audítorom a pod. 

Úvodné stretnutie trvá v priemere 3 hodiny, stretnutie pre nájdenie spoločného postoja 3-4 

hodiny a stretnutie pre vypracovanie stratégie asi 4 hodiny.   

 

Realizácia auditu ISEMOA zaberie audítorovi približne 150-200 pracovných hodín, 

kontaktná osoba bude potrebovať približne 40 hodín a každý člen pracovnej skupiny strávi 

auditom približne 10-12 hodín. 

 

3.3.3 Úlohy zainteresovaných strán 

Audítor ISEMOA 

Audítor ISEMOA prichádza do regiónu zvonku a sprevádza členov pracovnej skupiny 

procesom implementácie. Zastáva niekoľko rolí: vyhodnocuje, doporučuje a moderuje. 

Jeho úlohy môžu byť popísané nasledovne: 

 

• Zhromaždí ukazovatele dostupnosti a hodnotenia k všetkým 16 zložkám cyklu, 

počas stretnutí s kontaktnou osobou a pracovnou skupinou analyzuje základné 

informácie, územné plány a koncepcie rozvoja. 

• Na úvodnom stretnutí získa od členov pracovnej skupiny ich hodnotenie 

dostupnosti. 
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• Analyzuje ukazovatele dostupnosti a dokumentov o koncepcii rozvoja a analyzuje 

hodnotiace dotazníky, ktoré vyplnili členovia pracovnej skupiny ISEMOA.  

• Riadi diskusiu pracovnej skupiny na stretnutí pre nájdenie spoločného postoja. 

• Vedie rozhovory s ďalšími zainteresovanými stranami (pokiaľ je to nutné), aby 

získal kompletný obraz o stave dostupnosti a mohlo ľahšie navrhnúť vhodné 

opatrenia pre jej zlepšenie. 

• Zúčastňuje sa tvorby akčného plánu: prináša inšpiráciu, navrhuje možné 

opatrenia, zaistí, aby súčasťou akčného plánu bolo vytvorenie stálej pracovnej 

skupiny, ktorá bude pokračovať v implementácii navrhnutých opatrení. 

• Zostaví správu o audite ISEMOA a prezentáciu výsledkov procesu pracovnej 

skupine a (prípadne) ďalším zainteresovaným stranám. 

• Kontaktuje znovu región jeden rok po audite a zisťuje aký pokrok urobili. 

Viac informácií o úlohách audítora nájdete v príručke “Metodika ISEMOA krok za krokom - 

návod pre externých audítorov”. 

 

Kontaktná osoba 

Určená osoba (alebo malý tím) pôsobí ako kontaktná osoba zastupujúca obec alebo 

mesto pri realizácii auditu ISEMOA. Hlavné úlohy kontaktnej osoby sú: 

 

• Spolupracuje s audítorom ISEMOA. 

• Zhromažďuje údaje ohľadne vybraných ukazovateľov dostupnosti a obstaráva pre 

audítora dokumenty, tykajúci sa koncepcie a plánov rozvoja a ďalšie informácie, 

ktoré sú významné pre dostupnosť. 

• V spolupráci s audítorom zostavuje pracovnú skupinu ISEMOA. 

Organizuje tri stretnutia pracovnej skupiny: pozýva účastníkov, zaisťuje miesto 

konania, atď. Aktívne sa zúčastňuje stretnutí. 

• Prečíta si a pripomienkuje návrh záverečnej správy ISEMOA a akčný plán. 

• Spolu s audítorom ISEMOA vyhodnocuje audit v priebehu záverečného stretnutia 

• Zúčastní sa následných krokov jeden rok po audite 

Pracovná skupina ISEMOA 

Pracovná skupina ISEMOA je hlavným nástrojom v metodike ISEMOA. Skladá sa 

z poskytovateľov (tých, čo majú na starosti problematiku dostupnosti od územného 

plánovania po bezbariérové návrhy) a užívateľov (všetky skupiny). Hlavnými úlohami 

členov pracovnej skupiny ISEMOA sú: 

• aktívna účasť na 3 stretnutiach 
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• vyplnenie hodnotiaceho dotazníka 

• aktívna účasť na tvorbe akčného plánu 

• prečítanie si a pripomienkovanie návrhu záverečnej správy 

 

3.3.4 Certifikát 

Metodika ISEMOA nie je nástrojom pre porovnávanie jednotlivých obcí alebo miest medzi 

sebou. Jej cieľom nie je hodnotiť, ktorá obec alebo mesto je v problematike dostupnosti 

najlepšie.  

Cieľom je podporovať miestne úrady v neustálom zlepšovaní práce na dostupnosti. Pre 

úspech metodiky ISEMOA nie je dôležité, či už miestny úrad realizuje nejaké opatrenia 

pre zlepšovanie dostupnosti alebo je na začiatku procesu. 

Obce alebo mestá, ktoré zaviedli metodiku ISEMOA získajú certifikát, potvrdzujúci ich 

motiváciu a ochotu zlepšovať dostupnosť.  

 

3.3.5 Kvalifikácia audítorov ISEMOA 

Realizáciu auditu ISEMOA vedie certifikovaný audítor. Je to osoba, ktorá sa zúčastnila 

školenia pre audítorov, kde získala nasledujúce znalosti a schopnosti: 

 

• podrobné znalosti metodiky ISEMOA, faktory úspechu a úskalia 

• podrobné znalosti o úlohách rozličných aktérov v procese implementácie 

• základu znalosť zásad pre vytváranie bezbariérových riešení pre všetkých (Design 

for All / Barrier-free Design / Universal Design)  

• základnú znalosť potrieb všetkých skupín osôb so zníženou schopnosťou pohybu 

a orientácie na verejných priestranstvách a vo verejnej doprave  

• znalosť príkladov dobrej praxe v oblasti odstraňovania bariér  
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4. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

Tento dokument poskytuje úvod a všeobecný opis metodiky ISEMOA pre obce a mestá. 

Podobný dokument je k dispozícii pre regióny (D4.2 Systém riadenia kvality pre zlepšenie 

dostupnosti v regiónoch). Viac informácií o implementácii metodiky a materiáloch 

použitých pre audit ISEMOA nájdete v príručke Step by Step návod pre audítorov 

ISEMOA (pozri www.isemoa.eu). Implementácia metodiky ISEMOA sa vykonáva 

certifikovaným audítorom ISEMOA. Kontaktné údaje týchto audítorov možno nájsť na 

www.isemoa.eu. 


