
Ako sa na úrad dostanete? 
 

Pokiaľ cestujete do Bratislavy:

autobusom: vystúpite na  Autobusovej 
stanici Mlynské Nivy, nastúpite 
na trolejbus č.  210 a na Račianskom mýte 
prestúpite na električku č.  3, č.  5, č.  7 smer 
Rača, vystúpite na zastávke Malé Krasňany.

vlakom: vystúpite na  železničnej stanici 
Bratislava-Vinohrady, ďalej pokračujete 
električkou č.  3, č.  5, č.  7 smer Rača, 
vystúpite na zastávke Malé Krasňany. 

Ak vystúpite na Hlavnej stanici, nastúpite na autobus č.   74, 
č.  61 alebo trolejbus č.  210 a  vystúpite na  Račianskom 
mýte. Na  Račianskom mýte prestúpite na  električku č.  3, 
č.  5, č.  7 smer Rača, vystúpite na zastávke Malé Krasňany.

Oproti zastávke Malé Krasňany je budova Reding Tower 
2 (sú to dve sklenené 8 poschodové budovy, Úrad sídli 
v budove bližšie k vozovni električiek).

Pred budovou je k  dispozícii bezplatné bezbariérové 
parkovisko alebo môžete využiť bezplatné parkovanie 
v garážovom dome pri budove Úradu. 

Trasy liniek smer do úradu:

električka č.  3
smer zo Starého mesta do Rače

Kamenné nám., Mariánska, Americké nám., Blumentál, Ra-
čianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá gar-
da, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé 
Krasňany.

električka č. 5
smer z Dúbravky do Rače

Pri kríži, OD  Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova, 
Damborského, Horné Krčace, Dolné Krčace, Karlova Ves, 
Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Segnerova, Jurigo-
vo nám., Molecova, Botanická záhrada, Lafranconi, Park 
kultúry, Kapucínska, Poštová-Martinus, Vysoká, Blumentál, 
Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá 
garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, 
Malé Krasňany.

električka č. 7
smer z Námestia SNP do Rače 

Námestie SNP, Poštová-Martinus, Vysoká, Blumentál, Ra-
čianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská, Mladá gar-
da, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé 
Krasňany.

 
autobus č. 75
Smer z Dolných Honov 
do ŽST Vinohrady 

Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Komárovská, Prie-
kopnícka, Cintorín Vrakuňa, Ondrejovova, Brodná, Nevä-
dzová-OC Retro, Herlianska-OC Retro, Nemocnica Ružinov, 
Bajkalská, Nová doba, Pionierska, Mladá garda, ŽST Vino-
hrady. Prestup smer Rača na električku č. 3, č. 5. 

Za prioritu našej práce považujem 
odstraňovanie predsudkov spoločnosti, 
nedostatočnej empatie s problémami 
ľudí so zdravotným postihnutím 
a neochoty riešiť životné podmienky 
ľudí so zdravotným postihnutím tak, 
aby sa čo najviac priblížili životným 
podmienkam ľuďom bez zdravotného 
postihnutia.“

Úrad komisára pre osoby 

so zdravotným postihnutím

www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

JUDr. Zuzana Stavrovská
komisárka pre osoby 

so zdravotným postihnutím



Kto je komisárka pre osoby so zdravotným 
postihnutím? 

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola 
 Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr.   Zuzana 
Stavrovská na  obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, 
voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie 
upravuje zákon č.  176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a ko-
misárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s  odbor-
ným, organizačným a  materiálno-technickým zabezpeče-
ním činnosti komisárky zabezpečuje Úrad komisára pre 
osoby so zdravotným postihnutím. 

Aké je postavenie komisárky? 
Komisárka svoju funkciu vykonáva nezávisle od  iných or-
gánov. Funkcia komisárky je verejná funkcia. Podstatou jej 
činnosti je špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializá-
cia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so 
zdravotným postihnutím uznanými v Dohovore OSN o prá-
vach osôb so zdravotným postihnutím a v Ústave Sloven-
skej republiky. 

 Pôsobnosť komisárky sa vzťahuje na: 
a)  orgány verejnej správy, 
b)  orgány štátnej správy,
c)  orgány územnej samosprávy, 
d)  právnické a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného pred-

pisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnic-
kých osôb v oblasti verejnej správy,

e)  právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov neuve-
dené v písmene a) až d).

 Na koho sa pôsobnosť komisárky nevzťahuje? 
Na  výkon právomoci Národnej rady SR, prezidenta SR, 
vlády SR, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, verejného ochrancu práv, komisára 
pre deti, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích 
právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom 
konaní; to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány 
vykonávajú ako orgány verejnej správy.

Aké sú kompetencie komisárky?
Komisárka najmä:

  posudzuje na  základe podnetu alebo z  vlastnej inicia-
tívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnu-
tím,

  monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným po-
stihnutím,

  uskutočňuje prieskumy na  sledovanie stavu a  vývoja 
v oblasti práv osoby so zdravotným postihnutím,

  organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv oso-
by so zdravotným postihnutím,

  môže pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy po-
žadovať informácie a údaje na účely posúdenia dodržia-
vania práv osoby so zdravotným postihnutím,

  navrhuje prostriedky nápravy, ak zistí, že došlo k poru-
šeniu práv osoby so zdravotným postihnutím, 

  vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby 
so zdravotným postihnutím, 

  predkladá oznámenia v mene osoby so zdravotným po-
stihnutím,

  zúčastňuje sa súdneho konania z  pozície „dohľadu“ – 
ochrancu práv osoby so zdravotným postihnutím, má 
oprávnenie zúčastniť sa konania na súde.

 

Kto sa môže obrátiť na komisárku?
Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci porušova-
nia alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postih-
nutím.
Aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti 
na právne úkony alebo dieťa so zdravotným postihnutím, 
má právo obrátiť sa na komisárku priamo alebo prostred-
níctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu 
a bez úradnej kontroly. 
Každý, kto má právo obrátiť sa na komisárku, má právo pri 
styku s komisárkou používať svoj materinský jazyk a ko-
munikovať s komisárkou vo forme komunikácie pre neho 
 prístupnej.  

Ako je možné podať podnet? 
Podnet je možné podať: 

  písomne poštou na adresu: Úrad komisára pre osoby 
so zdravotným postihnutím, Račianska ulica č. 153, 
831 54 Bratislava 35,

@  elektronickou poštou 
 na adrese sekretariat@komisar.sk    alebo
 prostredníctvom on-line formulára na 
 www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk 
  cez „podať podnet“, s výberom možnosti 

„podať  elektronicky“, 

  osobne, ústne do zápisnice priamo v priestoroch 
Úradu počas úradných hodín. Možné je dohodnúť si 
vopred termín prostredníctvom adresy webového 
sídla

 www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk
  cez „podať podnet“, s výberom možnosti 

„podať osobne“. 
 

Kontakt:
Úrad komisára 

pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153

831 54 Bratislava 35

 

sekretariát úradu 

č. tel.: 0911 269 021,  02/20420309

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 18:00

Utorok 7:30 - 17:00

Streda 8:00 - 18:00

Štvrtok 7:30 - 17:00

Piatok 7:30 - 15:00


