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Úvodník 

Milí čitatelia, 

Otvárate prvé tohtoročné vydanie dvojmesačníka Dúha.  

V tradičných rubrikách si prečítate o tom, čo sa udialo okolo nás, čo nás 
čaká v najbližšom období, čo je dobré vedieť o nových právnych 
predpisoch, či o novinkách v sortimente kompenzačných pomôcok. 

Prinášame vám však aj menej tradičné čítanie. Pripravili sme pre vás 
napríklad rozhovor s psychoterapeutkou Brigitou Trimajovou, ktorá v 
rámci projektu Podporná skupina viedla stretnutia na vyrovnávanie sa 
s postihnutím na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Bratislave.  

V rozhovore sa nám zverila napríklad aj s tým, že v skupine 
slabozrakých a nevidiacich žien a mužov stretla ľudí plných obyčajných, 
bežných strachov a obáv, ale aj veľkých životných trápení. A že ju 
prekvapila miera ich odvahy i odhodlania. 

Dozviete sa aj o príprave nových pracovníkov pre výučbu sebaobsluhy. 
Ich vzdelávanie sa začalo vlani a onedlho ich čaká prax. A čo im najviac 
robilo ťažkosti? S rešpektom sa učili napríklad krájanie ostrým nožom i 
zalievanie horúcou vodou, hovorí o tom hlavná školiteľka Milota 
Strončeková. Skúšky budú skladať pred letom a budú pripravení 
pomáhať či už na pracoviskách Únie ako aj v domácnosti. 

Čerešničkou na torte je nová autorská a čitateľská súťaž o ceny, ktorú 
sme pre vás prostredníctvom Josefa Zbraneka pripravili. Jej názov je 
Slepecké trapasy. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si článok v prílohe 
o kultúre Dúhovka. 

Pevne veríme, že sa nám podarilo zaujať vás a otvoríte nasledujúce 
stránky.  

Prajem za celú redakciu pekné a pohodové čítanie. 

Halka Tytykalová 

(tytykalova@unss.sk,  duha@unss.sk), FOTO: archív autorky 

 

mailto:duha@unss.sk
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Aktuálne 

Pribudnú noví pracovníci pre výučbu sebaobsluhy 

S rešpektom sa učia krájanie ostrým nožom i zalievanie horúcou 

vodou. Tak, aby to dokázali učiť iných. 

Akreditovaný kurz pre sociálnych pracovníkov so zameraním na 
sebaobsluhu ľudí so zrakovým postihnutím sa uskutočňuje po 
niekoľkoročnej pauze. „Vyžiadala si ho potreba vzdelávania pracovníkov 
v oblasti sociálnej rehabilitácie v Únii nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS), pre ktorých je táto činnosť základom ich práce,“ 
hovorí hlavná školiteľka Milota Strončeková z Martina. 

V aktuálnom kurze, ktorý začal vlani a pozostáva z viacerých blokov 
vyučovania a praxe, sa vzdeláva desať pracovníkov stredísk ÚNSS. Po 
absolvovaní budú pôsobiť v rôznych častiach Slovenska. 

Končí sa praxou a skúškami 

V decembri sa uskutočnil prvý, základný výučbový týždenný blok. 
„Venovali sme sa vareniu, hygiene pri stole, mikro a makroorientácii. 
Súčasťou bolo napríklad krájanie pečiva a surovín, čistenie zeleniny, 
varenie, orientácia na kuchynskej linke, zalievanie horúcou vodou kávy 
a čaju, prelievanie z pohára do pohára. Teda bežné činnosti, ktoré 
človek robí prakticky denne,“ opisuje Strončeková. 

Druhá časť, ktorá sa uskutočnila vo februári, bola zameraná na 
upratovanie, osobnú hygienu, údržbu odevov, obuvi, rozoznávanie mincí 
a rôzne záujmové činnosti. Po týchto blokov bude nasledovať povinná 
prax, kedy pracovníci už musia pracovať s konkrétnym klientom vo 
vlastnom prostredí, samozrejme, pod odborným dozorom a tiež s 
účasťou školiteľky, ktorá posúdi takúto prax a pomôže napríklad radou, 
úpravou postupu a podobne. Kurz sa končí testom s teoretickou 
i praktickou časťou, kedy budú mať účastníci za úlohu vypracovať  
vzorovú 45-minútovú hodinu. 

Základom sú vedomosti, zručnosti, no aj flexibilita 

Absolventi budú pripravení na to, aby vedeli vyučovať sebaobsluhu v 
priestoroch príslušných krajských stredísk, no aj v domácnosti klienta. 

„Mali by byť tiež dostatočne flexibilní, čo sa týka výberu pomôcok i 
postupov, tak aby vedeli vybrať tie, čo konkrétnemu klientovi takpovediac 
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lepšie sadnú do ruky. Treba ovládať nielen špeciálne pomôcky, no vedieť 
vybrať aj z tých bežných tak, aby boli v domácnosti človeku so zrakovým 
postihnutím užitočné. Výcvik v sebaobsluhe nie je nikdy rovnaký, každý 
klient je iný, má iné potreby, možnosti a s tým treba rátať,“ zdôrazňuje 
Strončeková. 

Súčasnú skupinu Strončeková hodnotí ako nádejnú. „Všetci sú 
jednoducho šikovní,“ usmieva sa. 

Na prvom výučbovom bloku im dalo najviac zabrať  zalievanie horúcou 
vodou bez pomoci zraku – s klapkami na očiach. Rešpekt mali aj pri 
krájaní ostrým nožom. 

Vzdelávanie by mali noví školitelia ukončiť ešte pred letom. 

(ht) 

Bež so srdcom 

Organizátori tradičného jesenného maratónu v tomto roku podporia 

aj aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

Karpatská nadácia v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a 
darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok prináša jedinečnú 
príležitosť zapojiť sa do charitatívneho behu Medzinárodného maratónu 
mieru pod názvom Bež so srdcom. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska - krajské stredisko Košice - je jednou z troch organizácií, ktoré 
sú podporované v rámci programu. 

Pre športovcov i nešportovcov 

V rámci podujatia možno podporiť aspoň jednu z troch neziskových 
organizácií, ktoré sa uchádzajú o pomoc. Do programu Bež so srdcom 
2018 sa tak, ako po minulé roky, možno zapojiť viacerými spôsobmi. 
Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu počas registrácie 
športovca na Medzinárodný maratón mieru. Registrovať sa na maratón, 
polmaratón, minimaratón, či štafetu možno na stránke 
www.kosicemarathon.com. Poslať dar a vyjadrenie podpory jednému, 
alebo i všetkým trom organizáciám možno priamo v online registrácii. 

Nemusia však prispievať iba aktívni športovci. Partner projektu – 
darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk – poskytuje bezpečnú a jednoduchú 
platformu pre darcov – nebežcov. Na portáli sú zverejnené výzvy na 
priame darovanie. 

Tento rok je podpora určená pre: 
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• Svetielko pomoci, n.o. – nezisková organizácia pomáhajúca deťom s 
onkologickými ochoreniami a ich rodinám v regióne Košického a 
Prešovského kraja. 

• OZ Podaj ďalej – združenie dobrovoľníkov, ktoré sa venuje pomoci 
ľuďom v núdzi, aktívne vyhľadáva jednotlivcov, rodiny či ústavy a hľadá 
najefektívnejšiu formu materiálnej pomoci.  

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (krajské stredisko Košice) – 
občianske združenie, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím a ich okoliu 
poskytuje základné i špeciálne sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov. 

Ako bude dar využitý 

100-percentná výška daru bude použitá na dobročinný 
a verejnoprospešný účel. Vybraná organizácia získa 90 percent 
z darovanej sumy na vopred stanovený účel. Karpatská nadácia použije 
10 percent z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného 
využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov. 

V minulom ročníku Bež so srdcom 2017 sa podarilo vyzbierať 5 289 eur 
a podporiť organizácie Spoločnosť detskej onkológie Košice, Oáza - 
nádej pre nový život a Atletika Košice. 

Krajské stredisko Košice vyzbierané financie použije na zabezpečenie 
terénnej práce s klientmi s ťažkým zrakovým postihnutím a na zakúpenie 
pomôcok a pracovných prostriedkov určených na prácu v teréne, kde sa 
nácvik práce s pomôckami uskutočňuje najčastejšie. 

Jedným z klientov, s ktorým pracujeme aj priamo v teréne, je 13-ročný 
Attila.Chlapec z pohraničnej obce na Slovensko-Ukrajinskej hranici, žije 
v spoločnej domácnosti s matkou a mladšou sestrou.  Narodil sa bez 
akýchkoľvek zdravotných problémov. Ťažkosti so zrakom sa v 3. ročníku 
základnej školy, keď mu nádor na mozgu tlačil na zrakový nerv, prehĺbili 
natoľko, že to spôsobilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí.  

V súčasnosti navštevuje Attila 7-ročník základnej školy. Peniaze z 
projektu pomôžu pri zariadení pracovného kútika, aby si mohol robiť 
domácu prípravu do školy. Cieľom je vytvoriť vhodné kontrasty a 
osvetlenie za účelom zmiernenia sociálnych dôsledkov zrakového 
postihnutia.  

(red) 
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Spravodajstvo 

Dva týždne zábavy pre mladých ľudí v Nemecku 

Chcete si spestriť leto? Leo Club pripravuje medzinárodný tábor so 

zážitkovým programom. 

Aj tento rok Leo Club z Nemecka organizuje pre nevidiacu a slabozrakú 
mládež medzinárodný mládežnícky tábor. Uskutoční sa v auguste 
v nemeckej dedinke Klingberg pri Baltickom mori, v blízkosti obce 
Scharbeutz. Prihlásiť sa môžu záujemcovia vo veku od  18 do 25 rokov. 
Na tábore sa stretnú mladí ľudia z rôznych krajín Európskej únie, preto 
komunikačným jazykom bude angličtina. 

Ako informuje organizátor, program pobytu býva zvyčajne veľmi pestrý. 
Patrí k nemu lezenie, člnkovanie, jazda na koni, tanec a tak ďalej. 
V pozvánke sú uvedené aj také aktivity, ako párty v Hamburgu, deň na 
pláži či grilovačka. Organizátori sa teda maximálne snažia o 
sprostredkovanie čo najrôznorodejších zážitkov. Poplatok za pobyt je 
150 eur. Prihlasuje sa do konca marca. 

Tábor sa uskutoční už po pätnásty raz. 

Fakty: 

Medzinárodný mládežnícky tábor Leo Club 

Kedy: 5. – 17. 8. 2018 

Kde: Klingberg (Scharbeutz) Nemecko 

Viac informácií: https://www.facebook.com/blindencamp/ alebo 
http://www.leo-club-luebeck.de 

Čo v prípade záujmu o účasť či otázok? Píšte na email 
sebastian.jung@leo-club-luebeck.de 

(red) 
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Nakupovanie v Bille bez obmedzení.  

Už aj v Ružomberku, Levoči a i v Nitre 

Nákupný asistent. Slabozrakých zbaví stresu z nekonečného 

blúdenia medzi často sa meniacimi regálmi, nevidiacich pocitu 

odkázanosti na pomoc a čakania na to, kto, kedy a koľko času bude 

mať. 

Začiatkom minulého roka sme vás informovali o projekte s názvom 
Nákupný asistent, ktorý Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS) pripravila v spolupráci so spoločnosťou BILLA Slovensko a 
občianskym združením BILLA ľuďom. 

Cieľom je uľahčiť nakupovanie ľuďom so zrakovým postihnutím, to 
znamená pomôcť im pri orientácii v predajni, pri získavaní informácií o 
produktoch, výbere tovaru, platbe, balení a podobne. 

Po distribúcii školiacich materiálov ÚNSS pre zamestnancov pripravila 
workshopy a od januára 2017 začali pilotne službu poskytovať v troch 
bratislavských predajniach: na Nobelovom námestí v Petržalke , na 
Segnerovej v Karlovej Vsi a v Cubicone v Mlynskej doline. 

V závere roka sa do zoznamu prevádzok, v ktorých môžete požiadať o 
pomoc nákupného asistenta, pridala BILLA na Plavisku 4992 v 
Ružomberku a na Železničnom riadku 31 v Levoči. Vo februári sa školili 
zamestnanci BILLY v obchodnom centre Mlyny v Nitre. 

Dušana Blašková 

 

Asistent uľahčí nakupovanie ľuďom so zrakovým postihnutím. FOTO – 
ÚNSS 
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Náš jubilant 

Bez Milana Sabovíka si ťažko predstaviť prácu Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska nielen v Košiciach. Gratulujeme ku krásnemu 
výročiu. 

Ôsmeho februára tohto roka oslávil svoje 60. narodeniny predseda 
Krajskej rady Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Košice 
Milan Sabovík. Rodák z Michaloviec získal základné vzdelanie najskôr v 
ZŠI pre slabozrakých v Bratislave, odkiaľ prešiel do ZŠI pre nevidiacich v 
Levoči. 

V tomto meste sa vo vtedajšej Učňovskej škole pre zrakovo postihnutú 
mládež vyučil v odbore Spracovateľ prírodných materiálov (košikár) a 
potom vyštudoval Strednú zdravotnú školu. V rokoch 1979 až 2001 
pracoval ako masér podnikovej nemocnici košických železiarní v Šaci. 
Následne do roku 2010 pôsobil v tejto profesii v súkromnom sektore. 

Spoločne s manželkou Teréziou vychovali dve deti, 30-ročného Petra 
a 28-ročnú Lýdiu, vďaka ktorej sa môže tešiť z jedenapolročnej vnučky 
Nelky.  

Ešte pre založením ÚNSS Milan pracoval vo viacerých funkciách 
v bývalom Zväze invalidov, za všetky by som uviedol členstvo vo 
vtedajšom Ústrednom výbore ZI v SR a vedenie košickej organizácie 
zrakovo postihnutej mládeže. 

Rok po založení ÚNSS, kedy sa zakladali oblastné dnes krajské rady, 
bol zvolený za jej predsedu a v tejto funkcii pôsobí nepretržite – teda od 
samého začiatku až dodnes. 

Milan, prajeme ti veľa spokojnosti, rodinnej pohody a najmä zdravia 
k prospechu tvojmu i všetkých ľudí s poškodeným zrakom.  

Josef Zbranek     

 

Milan Sabovík pomohol mnohým, gratulovanie k jubileu. FOTO – ÚNSS 
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Posúdili zrak tisíckam detí 

Výsledky programu Zdravé oči už v škôlke v roku 2017 potvrdili 

užitočnosť služby. Deti išli k lekárom. 

Rok 2017 bol pre rozvoj programu Zdravé oči už v škôlke veľmi 
významný. Vďaka podpore partnera programu Billa ľuďom pracovníci 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska  mohli uskutočniť pravidelné 
merania zrakových parametrov škôlkarom vo všetkých regiónoch 
Slovenska. 

Podarilo sa pripraviť a naštartovať aj plánovaný systém on-line 
prihlasovania pre materské školy priamo cez web stránku programu 
www.zdraveocivskolke.sk. 

Takmer tristo škôlok 

V priebehu roka sa merania uskutočnili v spolu 139 mestách a obciach 
v rámci celého Slovenska. Zrak tak skontrolovali  viac ako 13-tisíckam 
detí v predškolskom veku. Do programu sa prihlásilo takmer tristo 
materských škôl. 

U 1867 detí (14 percent) boli odhalené existujúce alebo začínajúce 
poruchy zraku a pracovníci, ktorí zabezpečovali meranie, im odporučili 
návštevu detského oftalmológa, aby absolvovali komplexné vyšetrenie 
zraku. 

Včasná diagnóza je kľúčová 

Ako už názov prezrádza, hlavným zámerom projektu je v dlhodobom 
horizonte pomôcť zlepšiť zrak detí predškolského veku. 

Skríningové merania zrakových parametrov sa robia deťom od 3 do 6 
rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou 
spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. 

Rodičia často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce sa zrakové 
problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych 
porúch zraku, ktoré časom môžu ich život výrazne ovplyvniť. Pritom 
práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné 
vyliečenie kľúčové. 

(red) 
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Kraj Počet 

odmeraných 

detí 

Vydané 

odporúčania 

% Počet 

MŠ 

Počet 

miest a 

obcí v 

kraji 

Bratislavský kraj 2149 245 11% 38 4 

Nitriansky kraj 2121 335 16% 41 13 

Banskobystrický 
kraj 

1388 136 10% 27 19 

Košický kraj 2065 305 15% 55 29 

Žilinský kraj 1749 330 19% 37 29 

Trenčiansky kraj 1390 148 11% 27 11 

Prešovský kraj 1638 204 12% 42 22 

Trnavský kraj 1257 164 13% 30 12 

SPOLU 13757 1867 14% 297 139 

 

 

Skríningové merania zrakových parametrov sa robia deťom od 3 do 6 
rokov. FOTO – ÚNSS 
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Kampane a zbierky 

Tohtoročná Biela pastelka už začala 

Už po sedemnásty raz organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska zbierku Biela pastelka. Cieľ využitia vyzbieraných peňazí je 
rovnaký ako každý rok: podporiť samostatnosť, nezávislosť a integráciu 
ľudí so zrakovým postihnutím. 

Verejná zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
začala tento rok  netradične – už 15. januára.  

Od tohto dňa môžu darcovia podporiť aktivity pre ľudí so zrakovým 
postihnutím príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 či do 
stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách 
(školy, úrady, firmy a pod.). 

Ďalšou možnosťou je prispieť on-line na stránke Bielej pastelky  

http://bielapastelka.sk/. 

Biela pastelka patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku. Prvý 
ročník sa uskutočnil v roku 2002. Vlani výnos hlavných zbierkových dní 
22. a 23. septembra dosiahol rekordnú hranicu a vyšplhal sa na sumu 
141 798,16 eura, za čo patrí obrovská vďaka všetkým prispievateľom 
a podporovateľom verejnej zbierky. 

Biela pastelka 2018 je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva 
vnútra SR pod číslom 000-2017-042871 

Kam idú peniaze 

Únia starostlivo vyberá aktivity, na ktoré tieto vzácne peniaze využije. 
Výnos Bielej pastelky je preto použitý na dofinancovanie: 

- špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik 
samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzov Braillovho písma, práce s 
rôznymi kompenzačnými a optickými pomôckami, sebaobsluhy a pod.; 

- obhajoby práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranej na vytváranie 
rovnakých príležitostí; 

- odstraňovania a prevencie vytvárania architektonických, dopravných  

a informačných bariér; 

http://bielapastelka.sk/
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- integračných aktivít; 

- oboznamovania verejnosti s možnosťami riešenia problémov 
nevidiacich a slabozrakých ľudí. 

Vďaka podpore verejnosti tak ľudia so zrakovým postihnutím na 
pracoviskách ÚNSS napríklad bezplatne zistia, ktorý z troch druhov 
bielej palice potrebujú, ako možno písať a čítať Braillovo písmo, ako sa 
bez pomoci iných dozvedia, akej farby je to ktoré oblečenie, vďaka čomu 
si neprelejú pohár, akú asistenčnú technológiu si musia doinštalovať do 
počítača, ako používať dotykový mobilný telefón, ale aj oveľa viac. 

Hlavný zbierkový deň bude 21. septembra 

Zbierka potrvá tradične až do konca roka. Hlavným zbierkovým dňom, 
kedy bude možné stretnúť dobrovoľníkov a spolupracovníkov Únie v 
uliciach, obchodných centrách a na rôznych podujatiach bude tento rok 
piatok 21. september. 

V tričkách s logom Bielej pastelky sa ľudia zapojení do zbierky usadia do 
informačných stánkov a každému záujemcovi ukážu každodennosť so 
zrakovým postihnutím. 

Bude si možné vyskúšať simulačné okuliare (pomáhajú vidiacim 
vyskúšať si, ako a čo môže človek so zrakovým postihnutím vidieť z 
okolitého sveta), rôzne kompenzačné a optické pomôcky, Pichtov stroj či 
rôzne spoločenské hry upravené tak, aby si ich s vidiacimi mohli zahrať 
aj nevidiaci. V uliciach miest a obcí po celom Slovensku sa budú 
pohybovať tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok 
ponúkať spinky v tvare bielej pastelky. 

Pastelkové ponožky 

Netypickou formou podpory činnosti Únie je kúpa „pastelkových“ 
ponožiek. „ÚNSS prijala ponuku bratislavskej firmy Erik SK, ktorá vyrába 
a predáva ponožky s potlačou motta bielej pastelky.  Zisk z predaja 
týchto ponožiek venuje ÚNSS,“ hovorí Josef Zbranek, odborný pracovník 
rozvoja spolkovej činnosti ÚNSS. 

Cena jedného páru je 7,90 eura, čo znamená prínos 2 eurá z každého 
predaného páru.  Ponožky sa vyrábajú v dvoch veľkostiach: 36 - 40 a 41 
- 45 a možno ich objednať online na www.fusakle.sk/biela-pastelka.html. 
Pri objednávke nad 30 eur je poštovné zdarma. O využití výnosu z tohto 
daru rozhodne Ústredná rada ÚNSS. 



  

15 
 

 

Na kurze sebaobsluhy sa ľudia so zrakovým postihnutím učia napríklad, 
ako môžu sami navariť. FOTO - ÚNSS 

 

Stánok s kompenzačnými a optickými pomôckami počas zbierkového 
dňa. FOTO – ÚNSS 
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Projekty a služby 

Hľadali sme v ľuďoch skryté poklady. A našli sme 

ich 

Pracovať s rôznorodými skupinami sa mi páči, učí ma to o rôznosti 
potrieb tohto sveta a o diverzite medzi nami, hovorí psychoterapeutka 
Brigita Trimajová. V rámci projektu Podporná skupina viedla stretnutia na 
vyrovnávanie sa s postihnutím na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska v Bratislave. ÚNSS túto aktivitu vlani podporila 
grantom. Dúha ju požiadala o rozhovor.  

Aké ste mali očakávania, keď ste sa dozvedeli o tom, že stretnutia 

budú  zamerané na ľudí so zrakovým postihnutím a na to, ako tento 

fakt spracúvajú? 

„Ponuku viesť psychoterapeutickú skupiny slabozrakých a nevidiacich 
som dostala vlani na jar. So zvedavosťou som ju prijala. Pracovať s 
rôznorodými skupinami sa mi páči, učí ma to o rôznosti potrieb tohto 
sveta a o diverzite medzi nami.  Moje očakávania neboli iné ako bývajú 
všeobecne, tešila som sa, že spoznám nových ľudí a vďaka kontaktu, 
ktorý ako skupina nadviažeme, sa nám, dúfajúc, podarí vytvoriť si 
priestor pre dobré a liečivé zážitky a terapeutický proces. Vedela som, 
alebo tušila, že stretnem ľudí, ktorí si prešli ťažkým životným obdobím 
a údelom. Alebo aj takých, ktorí to ťažké akútne prežívajú. A že títo ľudia 
majú záujem sa na svojom terapeutickom procese podieľať a hľadať aj 
svoje zdroje a novú kvalitu života. Do psychoterapeutickej skupiny 
predsa nemôžete ísť ´nasilu´ a ak na takúto ponuku kývneme, obyčajne 
nejaká, hoci aj malá časť vnútri nás dúfa, že objavíme v sebe  zdroje 
potrebné k spracovávaniu traumy a hľadaniu nových ciest. Za seba som 
bola zvedavá, čo  skupine slabozrakých a nevidiacich  naša spolupráca 
bude môcť priniesť. Aké sú ich aktuálne potreby a ako by sme sa vedeli 
na seba napojiť. Tiež som od seba očakávala, že budem otvorená  

a poučiteľná, užitočná a prítomná. A že niečo z toho, čo viem, budeme 
spolu vedieť použiť, využiť. Počas  desiatich stretnutí sme  sa venovali 
niektorým ľudským témam, ako sú depresia, samota, priateľstvo, ktoré 
strácam a nachádzam vo svete, asertívna komunikácia, vzťahy.  Bolo 
veľmi dojímavé vidieť ako sa účastníčky a účastníci skupiny otvorili sami 
sebe a svojim ďalším možnostiam a ako sa stávali oporou pre seba 
navzájom.” 
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Ako ste sa pripravovali, mali ste skúsenosti s prácou 

s postihnutými ľuďmi? 

„Pracujem ako psychoterapeutka a psychologička a mám skúsenosť 
s prácou z resocializačného centra, kde boli ľudia s psychickými 
poruchami a ochoreniami, ale aj kombinovanými ochoreniami. Moja 
príprava na pôsobenie v tejto skupine bola všeobecného typu. Rozšírili 
sa mi obzory, o tom aké rôzne sú ochorenia zraku, ako je popísaná 
skúsenosť skrývajúca sa pod jednotlivými názvami diagnóz. Taktiež mi 
vedúce projektu poskytli základný orientačný materiál pre 
spolupracujúcich a príbuzných slabozrakých. Niektoré časti som si 
naštudovala z internetu, aby som mala trocha viac uvedomenia a osvety 
k svojej práci. Moja predchádzajúca skúsenosť so znevýhodnenou 
skupinou bola z psychiatrického prostredia, keď som pracovala s ľuďmi, 
ktorí boli postihnutí z dôvodu stavu svojho duševného zdravia alebo mali 
kombinované ochorenia.  Je samozrejmé, že je vždy dobré mať aj 
špecifické informácie. Napríklad bolo dôležité si uvedomiť, ako veľmi je 
jazyk nášho každodenného života naviazaný na vizuálne zážitky. Ako 
táto skutočnosť mení alebo môže zmeniť kvalitu našej komunikácie, aké 
nové nepríjemné, no aj žartovné situácie, to môže vytvoriť. Napríklad 
bežné slovné vyjadrenia ako: ´Vidíš?´ alebo ´Ako to, že to nevidíš?´ sa 
stávajú úsmevnými. Alebo smutnými vzhľadom na kontext.  Ja som sa 
napríklad naučila niečo o zóne komfortu slabozrakých a nevidiacich 
a potom sme aj mali príležitosť pracovať na rozšírení či uvedomení si 
svojej zóny komfortu ako v jazyku, tak v priestore.“ 

Ako tieto stretnutia hodnotíte? Čo bolo pre vás možno 

prekvapením, čo poučením, prínosom, čo bolo možno aj náročné, 

nepríjemné... 

„V skupine slabozrakých a nevidiacich žien a mužov som stretla ľudí 
plných obyčajných, bežných strachov a obáv, ale aj veľkých životných 
trápení. Prekvapila ma miera ich odvahy a miera odhodlania.  Tiež ma 
prekvapilo, že som stretla ženy a mužov, ktorí svoje ochorenie na 
psychologickej úrovni mali spracované do takej miery, že im umožňovalo 
mať aj psychickú pohodu a rovnováhu a ísť v každodennom živote ďalej. 
V skupine sme často pracovali na našich hraniciach a ich uvedomení si, 
na tom ako niektoré obmedzenia sú reálne a iné sú len imaginárne, 
vyplývajúce viac zo sociálnych ako reálnych bariér. Uvedomiť si niečo 
takéto môže znamenať vnútorné oslobodenie sa od predsudkov a môže 
to znamenať dovoliť si napriek handicapu posunúť sa inam, k iným 
možnostiam. Pre niektorých to znamenalo väčšiu odvahu v práci, pre 
iných to znamenalo nadstaviť hranice svojim príbuznými. Pre iných zase 
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otvorenie sa novým koníčkom či aspoň oslobodzujúcim pocitom. Pre 
všetkých však bolo spoločné, že sa museli naučiť trocha inak, povedala 
by som výraznejšie či dôraznejšie, komunikovať so svetom. Teda urobiť 
samých seba viditeľnejších pre svoje okolie. Tiež bolo pre účastníkov a 
účastníčky našej skupiny dôležité uvedomiť si, že so stratou prichádza aj 
nevyhnutnosť rozvinúť iné zručnosti, nahradzujúce tie stratené. A s týmto 
prichádzajú často aj nečakané poklady. Myslím, že keď sa nám aspoň  

u niektorých členov a členiek skupiny podarilo si uvedomiť a oceniť aj 
svoje nové poklady, že sme dosiahli niečo z nášho terapeutického 
zámeru. Oceniť svoje iné zmysly a zážitky pochádzajúce z nich je veľká 
vec, ale aj proces a ak sa nám podarilo ho aspoň troche podporiť, 
považovala by som to za úspech a zmysel podobné skupiny a projekty 
podporovať aj budúcnosti.“ 

Dušana Blašková 

 

Mgr. Brigita Trimajová, Dipl. PW, Psychoterapeutka, psychologička 
a trénerka. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 
Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Procesorientovanej psychológii 
a psychoterapii. V zozname slovenských psychoterapeutov je zapísaná 
od roku 2005. 

Pôsobí ako psychoterapeutka a lektorka v súkromnej praxi, pre 
individuálnu a skupinovú psychoterapiu, psychologicko-poradenskú 
činnosť a facilitovanie menších či väčších skupín, stretnutí. Venuje sa aj 
písaniu článkov z oblasti psychoterapie a poradenstva: spadá sem 
poradenstvo individuálne, párové, so vzťahmi, s ťažkosťami v zmysle 
psychologického zdravia. 

Má skúsenosti aj s prácou z oblasti manažmentu, firemného 
vzdelávania, koučovania, s vedením a tvorbou manažérskych 
a zamestnaneckých tréningov.  
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Radíme a pomáhame 

Používate registračnú pokladnicu? Pozor na zmeny 

Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej 

registračnej pokladnici osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej 
pokladnice. 

V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR poslanci výboru 
pre financie a rozpočet si osvojili a poslanci v pléne schválili pozmeňujúci 
návrh poslanca Radovana Baláža, ktorý obmedzuje oslobodenie od 
povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo  
virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej tiež „registračná pokladnica“) 
osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Doterajší stav 

Doposiaľ bola od povinnosti evidovať tržby v  registračnej pokladnici 
oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím i v prípade, ak 
tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá nebola osobou 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom 
neboli osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa s účinnosťou od 
1. januára 2018 mení.  

Čo sa zmenilo 

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v 
elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej 
pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu 
fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona povinnosť evidovať 
tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej 
registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu 
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prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

V odôvodnení tejto zmeny sa uvádza: „Z dôvodu eliminácie krátenia 
prijatých tržieb sa upravuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb tak, že 
táto výnimka sa bude vzťahovať výlučne na prípady, ak tržbu za predaný 
tovar  prijíma sám podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP 
alebo ŤZPS alebo ak tržbu za predaný tovar prijíma jeho zamestnanec 
alebo iná osoba, ktorí musia byť taktiež fyzickou osobou s ťažkým 
zdravotným postihnutím a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP 
alebo ŤZPS.“ 

Oznam o oslobodení od používania registračnej pokladnice 

Zákon bol doplnený o ustanovenie zavádzajúce povinnosť verejne 
informovať o skutočnosti, že na danú prevádzku sa nevzťahuje 
povinnosť používať registračnú pokladnicu, pokiaľ tomu tak v skutočnosti 
je.   

 Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je 
povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom 
uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu 
alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre 
kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre 
čitateľné. 

Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú 
pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný mať na 
predajnom mieste na účely kontroly  preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú 
fotokópiu týchto preukazov.  

Čo si treba zapamätať 

Podnikatelia, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, 
a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú 
pokladnicu, nemusia naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, 
pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú 
osobu, ktorá ale tiež musí byť  osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím. 

Pokiaľ od 1. januára 2018 za nich preberá tržbu osoba, ktorá nie je 
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, kontrolné orgány to budú 
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považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej 
pokladnici. 

Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ťažkým 
zdravotným postihnutím nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať. 

Test  prístupnosti 

Popísané obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre 
podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä tých bez 
zamestnancov alebo s malým počtom zamestnancov bez ťažkého 
zdravotného postihnutia. Aspoň pre časť z nich sa ponúka ako riešenie 
použitie virtuálnej registračnej pokladnice ak bude pre nich prístupná. 

Túto možnosť otestujeme a v prípade nedostatočnej prístupnosti 
budeme presadzovať úplné sprístupnenie virtuálnej registračnej 
pokladnice. Sme presvedčení, že by to nemal byť principiálny technický 
problém lebo virtuálna registračná pokladnica je aplikácia na webovom 
sídle Finančného riaditeľstva SR a využíva sa aj prostredníctvom 
mobilnej aplikácie. 

Predpokladáme, že v tom pomôže práve zavedená zákonná povinnosť 
používať registračnú pokladnicu ako aj už dnes platný výnos MR SR č. 
55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 
smernica EU č. 2012/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných 
aplikácií verejných inštitúcií ako aj Tallinnská deklarácia o e-
governmente prijatá na stretnutí ministrov EU 6. októbra 2017.   

Milan Měchura 

__________________________________________________________ 

Náš tip 

Ako zdaniť príjmy z osobnej asistencie 

Podrobnosti zdaňovania príjmov z osobnej asistencie za rok 2017 

nájdete v prehľadnom materiáli na webe Únie nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska. 

Postup pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 
2017 je k dispozícii pod príslušným odkazom na úvodnej stránke Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS v časti Novinky a na 
krajských strediskách ÚNSS. Priamo na stránke unss.sk ho nájdete tiež 
v časti Poradňa/Novinky v legislatíve. Materiál z dôvodu jeho rozsahu 
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nemôžeme v Dúhe zverejniť, ide totiž o 16 strán textu vo zväčšenom 
písme.  

(red) 

__________________________________________________________ 

Rozhovor 

Od YALTY k vysnívanej práci 

Učarovala jej sociálna práca. Na stretnutiach yalťákov sa naučila 

prekonávať mýty. Hovoríme s Máriou Rajtarovu, ktorá je novou 

posilou krajského strediska v Žiline. 

V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska ste začala pracovať 

pred nedávnom. Čo vás k tomu viedlo? 

„Áno, v Únii nevidiacich a slabozrakých pracujem už takmer štyri 
mesiace. Čo ma k tomu viedlo, to je taký trošku  dlhší príbeh. Všetko to 
začalo projektom YALTA. Teda vlastne nie, začalo to ešte skôr, už keď 
som si ako ôsmačka volila svoje budúce zameranie. Vždy som 
inklinovala k zdravotníctvu, ale keďže som pre svoje zrakového 
postihnutie nemohla byť žiaden zdravoťák, začala som hľadať čo 
najpríbuznejšie zameranie a tak som sa dostala až k sociálnej práci. Ako 
strednú školu som si teda zvolila Pedagogickú a sociálnu akadémiu v 
Leviciach, odbor Sociálno - výchovný pracovník. Počas štúdia na tejto 
škole som sa zameriavala predovšetkým na hospicovú starostlivosť, 
stále ma to ťahalo do toho zdravotníctva a hospice boli skutočne to 
rozhranie medzi zdravotnou a sociálnou sférou. Postupne sa moje sféry 
záujmu začali rozširovať. Akousi náhodou som sa dostala na prax 
k mladým ľudom s kombinovanými postihnutiami, predovšetkým 
s Downovým syndromom, autizmom a podobne. Bola to pre mňa tiež 
veľmi obohacujúca skúsenosť a už vtedy som na sto percent vedela, že 
sociálna práca je to, čomu sa chcem v živote venovať.“ 

Pri výbere vysokej školy ste už teda mali jasno? 

„Pri výbere vysokej školy som sa rozhodovala medzi troma odbormi: 
liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika alebo sociálna práca. Na 
všetky tri ma prijali a bol to osud, ktorý napokon rozhodol za mňa. 
V meste, kde bola špeciálna a liečebná pedagogika som si nestihla 
zabezpečiť internát a tak som nastúpila na sociálnu prácu. Na 
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bakalárskom stupni som vyštudovala sociálnu prácu a na magisterskom 
stupni som si pridala špecializáciu Poradenstvo a sociálna komunikácia. 
Počas môjho, teda už deväťročného štúdia sociálnej práce, som si 
vyskúšala prácu s mnohými cieľovými skupinami od ľudí bez domova, 
cez detské domovy, terénnu prácu v rómskych osadách, až po seniorov. 
Zrakáči sa však v zozname mojich praxových pôsobísk neobjavili.  
Všetko zmenil projekt YALTA, a keď hovorím všetko, myslím naozaj 
všetko. Práve vďaka tomuto projektu sa zrakáči stali  mojou srdcovou 
záležitosťou.“ 

Vlani ste o svojom živote a práci hovorili aj v rozhlasovej relácii. 

Sama máte zrakové postihnutie, no aj z predchádzajúcich odpovedí 

je zrejmé, že ste navštevovala bežné, a nie špeciálne, školy.  Ako sa 

na to spätne pozeráte? 

„Keď sa na to pozerám spätne, rôzni sa to zároveň so životnými 
obdobiami. Na prvom stupni som ani nepociťovala rozdiel medzi mnou 
a ostatnými deťmi. Mala som úžasnú pani učiteľku, ktorá síce vôbec 
nedávala najavo, že mi vytvára akési podmienky, ale automaticky robila 
veci ako napríklad, keď sme čítali na rýchlosť vyberala knižky s väčším 
písmom, keď niečo písala na tabuľu, hovorila to aj nahlas a podobne. 
Vtedy som nemala žiadny problém, necítila som sa byť iná, nebodaj 
menejcenná, excelovala som, chodila som na rôzne súťaže a podobne. 
Na druhom stupni sa to už zhoršilo, viac spolužiakov, viac učiteľov, viac 
predmetov, do toho puberta. Odrazu na druhom stupni vymizli učebnice 
s relatívne veľkými písmenkami, v matematike sa objavili  periodické 
tabuľky, v zemepise množstvo máp s miniatúrnymi písmenkami a ja som 
na to odrazu nevidela. Nebola som typ dieťaťa, ktoré zdvihne ruku a 
povie že na to nevidí, naopak, ostala som ticho a radšej som povedala 
že daný príklad vypočítať neviem, že neviem nájsť to miesto na mape a 
že pri čítaní si sem tam domýšľam slová pre svoju prchkosť. Nie preto, 
že sa mi text rozmazáva pred očami. Všetci mi to uverili a tak sa z 
výbornej žiačky úplne zbytočne stala priemerná. V tých časoch ešte 
nebola tak rozbehnutá špeciálna pedagogika, integrácia v podstate 
fungovala ´na vlastné riziko´ a všetko bolo tak, ako ste si to zariadili sami 
a ja som si to teda zariadiť nevedela. A ako sa hovorí, nemému dieťaťu 
ani vlastná mať nerozumie. Na strednej prišla rezignácia, z väčšiny 
predmetov mi stačilo skrátka prechádzať z ročníka do ročníka. Z nej ma 
prebrala až vysoká škola, tam to odrazu nebolo o tom, kto vidí a kto 
nevidí, ale kto vie a kto nevie, moje šance presadiť sa zvýšili. Odrazu sa 
na počudovanie všetkých znova stala už z podpriemernej žiačky 
študentka s prospechovým štipendiom. Jediné, čo som od vyučujúcich 
potrebovala, boli prezentácie, ktoré premietali na hodinách, no odpisovať 
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z tabule som nevidela, fotiť som si to nemohla, medzi spolužiakmi 
nezriedka vládla rivalita a tak sa poznámky neposúvali. A keď som si išla 
o prezentáciu slušne poprosiť, stretla som sa napr. aj s reakciou: ´Nooo, 
ak sa váš zdravotný stav do konca semestra nezmení, popremýšľam nad 
tým, či vám prezentáciu pošlem.´“ 

Vidíte v takomto spôsobe vzdelávania a štartu do života viac výhod 

alebo nevýhod? 

„Za výhody integrácie počas štúdia považujem to, že ma to pripravilo na 
život medzi ľuďmi bez postihnutia. Naučila som sa obmedziť všetky 
zvyklosti slabozrakých, ako je pozeranie na stranu, prikladanie si textu 
blízko k očiam a podobne. Za nevýhodu považujem to, že vyučujúci 
neboli  na prácu so slabozrakým žiakom pripravení, nedokázali tak 
vytvoriť podmienky na efektívnu integráciu a nevyhla som sa 
šikanovaniu.“ 

Čo vás najviac na novej práci baví a prečo? 

„Popravde, nad touto otázkou som sa takto hĺbavo zamyslela prvýkrát až 
teraz. Čo ma najviac baví? Ja to skutočne neviem konkretizovať na 
jednu vec. Veľmi ma fascinuje rozmanitosť ľudí, ich povahy, názory, 
skúsenosti, radosti aj starosti. A samozrejme, keď už sa dostávame k 
tým starostiam a mám tú možnosť podať pomocnú ruku, veľmi rada to 
urobím. A keď následne vidím že tomu človeku z tých starostí ubudlo, 
teší ma to.“ 

Museli ste aj niečo prekonať, aby ste mohli nastúpiť? 

„Inzerát na pozíciu sociálneho pracovníka v ÚNSS som našla celkom 
náhodou, vtedy som prežívala celkom hektické obdobie. Dokončila som 
si vysokú školu, rýchlo som sa potrebovala niekde zamestnať, avšak 
ešte som si dorábala večerné štúdium na inej škole, takže s hľadaním 
zamestnania som to nevidela ružovo. Na konci vlaňajšieho septembra 
som sa presťahovala do Levoče, kde som mala spomínanú večernú 
školu a nastúpila som aj do RSZP, kde som sa chcela naučiť Brailovo 
písmo a techniky chôdze s bielou palicou. No inzerát mi stále nešiel z 
hlavy, povedala som si, že to aspoň skúsim. Keď mi oznámili, že ma 
prijímajú, zdvihol sa mi v hlave vír myšlienok: ´Čo teraz? Potrebujem byt! 
Zasa sa sťahovať, veď v Levoči bývam len dva týždne a prisťahovala 
som sa predvčerom, toto zaiste nebude možné´. A Levoča, a priatelia a 
RSZP a Žilina, kde som bola až dvakrát v živote, keď rátam aj pohovor... 
Našťastie som stretla úžasného človeka, Mateja Králika, ktorý mi všetky 
tieto moje pochybnosti vyvrátil a som mu veľmi vďačná. Nasledoval 
maratón, v piatok som začala prelistovávať inzeráty na byty v Žiline, 
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obvolávať majiteľov… a skrátim to, v nedeľu som už mala prenajatý byt. 
Tak trošku mám pocit že sa všetko riešilo samo, ja som sa len prizerala, 
čudovala, tešila sa a stresovala z neznámeho. Samozrejme, potom 
nasledovala tá ťažšia časť, zabývať sa a zorientovať sa v meste. 
Priznám sa, to boli nekonečné blúdenia, GPS v mobile mi nefungovala, 
mesto bolo veľké a ja stratená. Celý mesiac trvalo, kým som sa naučila 
aspoň základnú orientáciu v rámci mesta a sídlisk. Dokonca som si 
musela kúpiť nový mobil, pre spomínanú GPSku, lebo bez nej by som 
blúdila asi dodnes.“ 

Upútal vás aj projekt YALTA. Čo si na tomto projekte ceníte 

najviac? 

„To, že tento projekt vznikol, že si jeho realizátori dali toľko námahy 
s nami yalťákmi, že mali záujem venovať nám svoj čas, energiu a že nás 
tak úžasnou formou vzdelávali. Mali sme úžasných lektorov.  

Pre mňa bol najväčší zlom v živote to, že som vďaka projektu YALTA 
spoznala zrakovo postihnutých mladých ľudí. Pretože som bola vždy 
integrovaná nepoznala som nikoho, kto by si v živote prechádzal tým čo 
ja. A odrazu som spoznala približne dvadsiatku ľudí,  ktorý mi boli niečím 
tak veľmi blízki.  

Vďaka tomu som sa začala na svet pozerať z inej perspektívy. Odrazu 
som začala vnímať rozdiel medzi ´byť postihnutý´ a ´byť zrakáč´.“ 

V čom je rozdiel? 

„Odmalička nado mnou lekári aj rodina dvíhali varovný prst: ´Dávaj si 
pozor, lebo oslepneš. Nerob to, lebo oslepneš. Pozor, možno sa ti narodí 
slepé dieťa.´ A pre mňa sa slepota stala strašiakom. I keď od nej vôbec 
nemám ďaleko, a teda ju dôverne poznám, rástol vo mne iracionálny 
strach. Spomínam si ako som pri prvom príchode na YALTU mala 
sprevádzať nevidiacu slečnu. Týždeň som premýšľala nad tým, o čom sa 
s ňou vlastne budem rozprávať, aké slová používať, za žiadnu cenu som 
jej nechcela ublížiť, uraziť  ju a pod. Bála som sa používať slová ako - 
vidieť, pozrieť, téma filmy automaticky vypadávala, aj téma krásy 
prírody...vlastne mi nezostávalo skoro nič, o čom by som sa s ňou mohla 
bez obáv baviť. No bol to obrovský omyl, čo som po spoznaní zrakáčov 
zistila. Sme všetci na jednej lodi a či už vidíme viac alebo menej, svetlo 
či tmu, obrysy alebo len hmlu, sme si podobní, vzájomne si pomáhame, 
posúvame sa vpred a môžeme sa rozprávať o všetkom. Zrakáči ma 
naučili prekonávať všetky mýty a osveta, ktorú sme v rámci projektu 
YALTA robili, posúva túto pozitívnu vlnu ďalej. YALTA ma zároveň 
naučila že by sme nemali svoje znevýhodnenie skrývať, ale naopak, 
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nebáť sa o ňom hovoriť, nebáť sa hovoriť o svojich potrebách, 
spolupracovať s ľuďmi bez postihnutia a tak ďalej.“  

Aké pomôcky vám umožňujú vykonávať vašu prácu? 

„Ja som veľmi nezodpovedný používateľ kompenzačných pomôcok. Keď 
už aj nejakú kompenzačnú alebo optickú pomôcku mám, tak ju buď 
stratím, pokazím, rozbijem, alebo inak zašantročím. Ďalšia vec je  
problém s príliš veľkou nápadnosťou. Viete, keď si mladá baba, ako ja, 
odrazu v obchode vytiahne lupu a začne študovať nejakú etiketu, som 
atrakcia č.1. Podobne je to aj s monokulárom. Mám maličký prizmatický 
monokulár, ale keď ho vytiahnem na autobusovej zastávke a snažím sa 
zaostriť na číslo MHD, ľudia sa tvária, akoby som bola terorista . Preto 
som sa rozhodla riešiť si takéto situácie s jedinou pomôckou – 
smartfónom. Investovala som do smartfónu s dobrým fotoaparátom 
a všetko si riešim cez fotky respektíve cez zoom fotoaparátu.  Ľudia sú 
zvyknutí na to že si dnes všetci všetko fotia, tak si to môžem dovoliť aj 
ja.“ 

Čo by ste v živote chceli ešte po profesijnej i osobnej stránke 

dosiahnuť? 

„Po profesijnej stránke chcem získať veľa nových informácií, schopností 
a zručností, ktoré budem môcť ďalej zužitkovať pre dobro klientov. 
Časom by som sa veľmi rada zaangažovala do vytvárania projektov, aj 
to vo mne podnietila YALTA. Zatiaľ sa chcem čo najviac zamerať na prax 
a potom už pomaličky budovať aj svoj osobný život - manžel, dieťatko a 
tak, čo život prinesie. Mňa vie život vždy prekvapiť, tak to nechám naň, 
nech prinesie, čo má.“ 

Halka Tytykalová 

 

Mária Rajtárová. FOTO – ARCHÍV 
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Novinky a tipy 

Tipy na pomôcky 

Tyflocomp predstavuje nových pomocníkov 

Braillovská tlačiareň a elektronická čítacia lupa predstavujú 

jedných z nových prírastkov sortimentu Tyflocompu. 

Braillovská tlačiareň – Index Everest V5 

Index Everest V5 je najnovšia tlačiareň, ktorá umožňuje nevidiacim 
ľuďom vytlačiť vybrané texty a dokumenty v Braillovom písme. Oproti 
predchádzajúcim modelom sa vyznačuje relatívne nízkou úrovňou hluku, 
perfektnou kvalitou bodov a hlasovou odozvou pri nastavovaní 
jednotlivých parametrov. Využíva ergonomicky navrhnutý ovládací panel 
(označený čiernotlačou i Braillovým písmom), logické príkazové 
postupnosti a digitalizované hlasové inštrukcie. 

Podávač papiera, zabudovaný v tlačiarni umožňuje vložiť do Everestu 
naraz 50 listov papiera. Môže byť použitá široká škála papiera rôznej 
kvality, od kancelárskeho (min.120 g) až po ťažký papier na Braillovo 
písmo. Odporúča sa však používať iba špeciálny Braill papier. 

Everest tlačí Braillovo písmo vynikajúcej kvality obojstranne i 
jednostranne rýchlosťou 110 znakov za sekundu, to znamená približne 
o 20 percent rýchlejšie ako model V4. 

V tlačiarni je zabudovaný operačný systém na jadre Linux. Tlačiť dokáže 
pomocou USB, Wifi, Bluetooth alebo cez USB kľúč. Podporované OS sú 
Windows, Mac a Linux. 

Index Everest V5 tlačí tiež grafiku s vysokým rozlíšením, má rôzne 
režimy tlače ako jednostranná, obojstranná, normálna, reformátovanie, 
delená strana, 4x4. Spolu s tlačiarňou je dodávaný špeciálny software 
Duxbury, ktorý prekladá textový formát do Braillovho písma a umožňuje 
jeho jednoduchú editáciu a formátovanie. 

Nakoľko tlačiareň používa pri tlači elektromagnetické kladivka, je 
hlučnejšia ako bežné tlačiarne. 

Cena tlačiarne je 6200 eur s DPH vrátane SW DBT, možný príspevok od 
úradu práce až do výšky 95 percent. 

Technické parametre: 
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Rýchlosť tlače: 110 z/s (obojstranná) 

Automatický podávač papiera: 50 strán 

Rozmery (šírka x hĺbka x výška): 560 x 180 x 450 mm 

Váha: 12 kg                               

Príkon: 140 W 

Papier: jednotlivé listy, A4, 25x30 a iné 

Odporúčaný papier : 120-180 g/m2 

Braill font: 2.2, 2.5, 3.2 mm 

Veľkosť bodov: výška 0,45 mm, priemer základne 1,6 mm, vzdialenosť 
vo vnútri bunky 2,5 mm, vzdialenosť medzi bunkami 6 mm, nastaviteľný 
rozstup riadkov 

Interface: USB, RJ45 

Napájanie: 115, 230 V, 50-60 Hz 

 

Index Everest V5 tlačí tiež grafiku s vysokým rozlíšením. FOTO - 
VÝROBCA  
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Zoomax M5 HD Plus 

Do ponuky Tyflocompu najnovšie zaradili novú prenosnú elektronickú 
čítaciu lupu od spoločnosti Zoomax. Lupa je vybavená jednoducho 
a ľahko ovládateľným päťpalcovým (12,5 cm) dotykovým displejom 
s rozlíšením 1280 x 720 bodov. 

Snímanie obrazu zabezpečujú dve kamery. Jedna slúži na snímanie 
obrazu do blízka a druhá do diaľky. Prepínanie medzi snímaním do 
blízka a do diaľky je automatické, stačí len zložiť kovový integrovaný 
čítací stolík. 

Lupa má integrované osvetlenie pomocou LED, toto osvetlenie sa dá 
kedykoľvek vypnúť. 

Zväčšenie lupy je v rozmedzí 2,3x až 16x. Medzi ďalšie funkcie patrí, 
zvuková signalizácia, nastaviteľné čiary a masky, nastavenie jasu, desať 
vysokokontrastných režimov, jeden plne farebný režim, prepojenie 
s TV/monitorom pomocou HDMI, pamäť na 60 snímok. 

Batéria lupy umožňuje dobu prevádzky na približne štyri hodiny v 
závislosti od používania. Batéria je integrovaná v zariadení. Čas 
nabíjania je približne 4,5 hodiny. Oproti predchádzajúcemu modelu 
pribudli tlačidla, zaostrovanie je naďalej pomocou dotyku. Cena je 770 
eur s DPH, možný príspevok od úradu práce až do výšky 90 percent. 

Technické parametre 

Zväčšenie: 2,3X -> 16X 

Farebné režimy: 10 vysoko kontrastných farebných režimov a jeden 
plnofarebný 

Obrazovka: 5-palcová dotyková, rozlíšenie 1280 x 720 bodov 

Kamera: dve kamery; automatické zaostrovanie/zaostrovanie dotykom  
v režime pohľadu do diaľky; zamknuté zaostrenie pri snímaní blízkych 
objektov    

Plynulé zväčšovanie: možnosť si vybrať čo najlepšie zväčšenie 

Vzdialenosť snímania: 4,8cm pre snímanie obrazu z blízka; >5cm pre 
snímanie obrazu z diaľky 

Pripojenie k TV/Monitoru: HDMI 

Napájací adaptér: vstup: 100-240V; výstup: 5V/2,5A 
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Výdrž na batérie: nepretržitá prevádzka (plne nabitá batéria) približne 4 
hodiny  

v závislosti na použitom režime, úrovni jasu 

Doba nabíjania: približne 4,5 hod 

Celková hmotnosť: približne 265g 

Rozmery: 173mm (d) x 80mm (š) x 20mm (h) 

 

 

Nová lupa je vybavená jednoducho a ľahko ovládateľným päťpalcovým 
(12,5 cm) dotykovým displejom s rozlíšením 1280 x 720 bodov. FOTO - 
VÝROBCA 

 

Martin Dithalm 
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Vyskúšali sme 

S cestovaním mi pomohli. Ako ste to mali vy? 

Bloger otestoval, ako národný dopravca pomôže nevidiacim pri 

cestovaní vlakom. Na jeho webe sa môžete podeliť so 

skúsenosťami aj vy. 

Nedávno som sa potreboval služobne dostať vlakom z Banskej Bystrice 
na Sliač. Išlo o pomerne krátku cestu a tak som si zaumienil, že to bude 
dobrá príležitosť otestovať, ako funguje asistenčná služba Železničnej 
spoločnosti Slovensko (ZSSK). 

Išlo mi o to, aby ma niekto z personálu na stanici v Banskej Bystrici len 
zaviedol k príslušnému vlaku. 

Operátori to zvládli 

Preštudoval som si pokyny. Rozhodol som sa celú vec vybaviť 
telefonicky. Je utorok podvečer, cestovať chcem vo štvrtok večer. 
Telefonujem preto na zákaznícky servis ZSSK. Operátorovi predostriem 
svoju požiadavku. Poprosí ma, aby som počkal. Po minúte sa prihlási. 
Zdá sa, že je už zorientovaný. 

Pýta sa na kontaktné údaje, odkiaľ a kam budem cestovať, ktorým 
vlakom. Chce vedieť číslo preukazu ZŤP. Na toto veru nie som 
pripravený. Operátor netrvá na tom, že to musím vyplniť a tak formulár 
zaregistruje bez čísla preukazu. Ešte v ten istý deň mi zo zákazníckeho 
centra volala operátorka a potvrdila, že asistencia bude pripravená. Mám 
sa hlásiť v zákazníckom centre. 

V Banskej Bystrici na jednotku 

Je štvrtok večer, zhruba 17:30. Prichádzam na železničnú stanicu 
v Banskej Bystrici. Netuším, kde je tu zákaznícke centrum, tak to skúšam 
pri prvej dostupnej pokladni. Kupujem si lístok na Sliač. Potom pani 
informujem, že mám objednanú asistenciu. Celú vec pomerne rýchlo 
preverí a odporučí mi, aby som počkal. 

Trpezlivo čakám v blízkosti pokladne. Asi desať minút pred odchodom 
vlaku sa objavuje výpravkyňa s otázkou, či som to ja, kto chcel pomoc pri 
nastupovaní do vlaku. Cestu k vlaku hravo zvládneme. Ešte sa 
dozvedám, že ma vedie priestorom pre zamestnancov, ktorým inak 



  

32 
 

bežný smrteľník nesmie. Na Sliači ma upozorní, že už sme v cieľovej 
stanici. 

V Bratislave som si počkal 

Celý proces som zopakoval asi o mesiac neskôr na trase Banská 
Bystrica – Bratislava v oboch smeroch. Rozhodol som sa však skúsiť 
požiadavku zadať cez Formulár. Železničná spoločnosť používa Google 
formuláre, preto nie je problém všetko vyplniť aj s čítačom obrazovky. 
Trvá mi to však trošku dlhšie, lebo musím zadať údaje cestujúceho aj 
údaje objednávateľa. 

Po odoslaní formulára som dostal potvrdenie e-mailom. Ešte v ten istý 
deň mi celú vec potvrdili aj telefonicky. 

V Banskej Bystrici som sa opäť prihlásil a rovno som sa opýtal, kde je 
zákaznícke centrum. Pani začala tým, že „Za tamtým sklom…“ Napokon 
usúdila, že kým mi to vysvetlí, bude jednoduchšie niekoho zavolať. Cesta 
k vlaku opäť bez problémov, s výpravcom sme prehodili pár slov. 

V Bratislave vybavím, čo potrebujem a vraciam sa naspäť. K 
zákazníckemu centru ma odprevadí ešte človek, s ktorým som sa tam 
stretol. Lístok si kupujem v centre a opýtam sa na dohodnutú asistenciu. 
Vedia o mne a nechávajú ma čakať. Postávam teda pri dverách. Podľa 
pokynov som mal prísť 45 minút pred odchodom vlaku. Zdá sa mi to 
zbytočne veľa, keďže veci sa rozhýbu asi desať minút pred odchodom. 
Výpravca ma odvedie do vlaku a ukáže mi miesto. Po príchode ešte so 
mnou počkal na taxík, čo už ani nemal v popise práce. 

Ak sa sami bojíte, služba pomôže 

Službu hodnotím pozitívne. Vedel by som si predstaviť vylepšenie 
formulára. Napríklad tak, že by si človek zriadil účet na webe ŽSSK, raz 
by zadal všetky potrebné údaje. Pri objednávaní asistencie by už vyplnil 
len odchod vlaku. 

Inak je to veľká pomoc v prípadoch, ak sa obávate sami pohybovať po 
vlakovej stanici. 

Ondrej Rosík 

Pozn. redakcie: Ak sa chcete zapojiť do diskusie so svojimi 
skúsenosťami (ako napríklad už spravil jeden z čitateľov s príspevkom o 
Vrútkach a Leviciach) môžete tak spraviť na webovej stránke autora 
ondrosik.sk. 
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TVORÍME: Pavúčik pre šťastie 
 

Možno neviete spievať, hrať na hudobný nástroj, netancujete alebo 

nehráte divadlo. No máte dar tvoriť. Nemusí to byť hneď zložité 

umelecké dielo. Aj jednoduchým spôsobom môžete vlastnými 

rukami vytvoriť napríklad originálnu brošňu. 

„No, to je paráda!“ zajasal som, keď mi Eva Vilímová predstavila svoju 
najnovšiu ručnú prácu – ozdobného pavúčika zhotoveného z ozdobných 
drôtikov. 

Môže byť darčekom pre partnera či priateľov. Je pekný, originálny, 
vypovedá o schopnostiach nevidiacich a slabozrakých ľudí a veľa 
nestojí. Potrebné sú len šikovné ruky a nápad a na svete je ozdôbka, 
ktorá obdarovaného poteší. O tom som sa už presvedčil. Istá dáma, 
ktorá sa rozplývala nad jej pôvabom, po chvíľke priznala, že má fóbiu z 
pavúkov, no jej roztomilosť tento odpor celkom potlačila. Ponúkame 
krátky návod, ako na to. 

Ako postupovať 

Často počujeme, že pavúk šťastie prináša. Stretla som sa s ním už 
v rôznych podobách – ako prívesok na retiazku, prsteň, brošňa. 

Či naozaj prinesie šťastie, neviem, ale určite poteší každého, komu ho 
podarujeme.  

Potrebujeme: 

- 2 kusy chlpatých drôtikov (1 kus = 50 cm) 

- 2 malé očká 

- 1 guľôčkovú lízanku, alebo namiesto lízanky drevenú, alebo             
polystyrénovú guľôčku 

- klieštiky, alebo nožnice na rozstrihnutie drôtu 

- tavnú pištoľ, alebo univerzálne lepidlo (Herkules) 

- chuť do práce. 

Chlpatý drôtik si rozstrihneme na tri alebo štyri rovnaké časti – podľa 
toho, ako veľkého pavúka chceme robiť. Jedna časť = jeden pár nôh. 

Potrebujeme štyri páry nôh, teda štyri rovnako dlhé drôtiky. 
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Piaty drôtik (na telo a tykadlá) bude dvojnásobne dlhý. 

Na všetkých krajoch zahneme asi 2 mm, aby nepichali. 

Štyri rovnaké drôtiky dáme k sebe a najdlhším ich v strede stiahneme 
dokopy. Urobíme to tak, že štyri drôtiky chytíme spolu do ruky a v strede 
toho zväzku priložíme kolmo najdlhší drôtik. 

Tento drôtik necháme nad stredom v dĺžke asi 3 cm a dlhším koncom 
omotávame zväzok nôh dookola, pokiaľ nám neostane dĺžka ako na 
začiatku. Obidva konce potom spolu stočíme a vytvarujeme krátke 
nožičky. Ak by bol jeden drôtik dlhší, ako druhý, tak ho zastrihneme 
(nezabudneme koniec potom zahnúť, aby nepichal). 

Nohy nenecháme rovné, ale ich  vytvarujeme, pozohýname v strede, aby 
sa podobali na nohy pavúka. 

Medzi tykadlá a telo (časť, ktorú sme obtáčali) prilepíme očká a na 
spodnú časť pavúka prilepíme lízanku – tak, aby palička bola medzi 
tykadlami a guľôčka, ako bruško pavúka bude za telom. 

Namiesto lízanky  môžeme použiť polystyrénovú, alebo drevenú 
guľôčku. 

Lízanku, alebo guľôčku môžeme prilepiť aj univerzálnym lepidlom  
(Herkules), ale tu musíme mať veľa trpezlivosti, lebo to trvá dlhšie. 

Ak chceme vytvoriť brošňu, prispôsobíme veľkosť výrobku a použijeme 
namiesto obyčajnej guľôčky ozdobnú – napríklad perleťovú (na snímke). 

Eva Vilímová (postup) a Josef Zbranek (úvodný text) 

 

Ak chceme vytvoriť brošňu, prispôsobíme veľkosť výrobku a použijeme 
namiesto obyčajnej guľôčky ozdobnú – napríklad perleťovú. FOTO – 
ÚNSS 
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Pavúčik pre maškrtníkov – z farebných drôtikov a na obľúbenej lízanke. 
FOTO: ÚNSS 
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Dúhovka 
 

Špecializovaná príloha časopisu Dúha zameraná na kultúru a umenie 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 

Zodpovedná redaktorka: Halka Tytykalová (duha@unss.sk) 

mailto:duha@unss.sk
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Pamiatky Spiša preskúmali hmatom 

Historické pamiatky, vzácna architektúra, artefakty i nádherné 

umelecké diela – to všetko prilákalo zrakovo postihnutých ľudí 

z východnej časti Slovenska natoľko, že sa rozhodli vybrať na 

poznávaciu cestu Hmatom za pamiatkami Spiša. 

„Nie vždy platí, že za všetkým treba hľadať ženu. Za aktivitami v rámci 
projektu Hmatom za pamiatkami Spiša, ktorý si druhej polovici novembra 
užili ľudia so zrakovým postihnutím a ich sprievodcovia z Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko v Košiciach, sa 
môžeme poďakovať Karpatskému euroregiónu Slovensko.“ 

Týmito slovami zhodnotila poznávacie podujatie Zuzana Mihályová, 
vedúca košického krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS). 

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR. 

So skúseným sprievodcom 

Cieľom cesty bol Spišský Jeruzalem, ktorý sa nachádza neďaleko 
Spišskej Kapituly. Účastníkov sprevádzal a poskytol odborný výklad 
lektor Tomáš Harbuľák. Oboznámil ich nielen s históriou tohto miesta, 
ale spolu s jedným zo seminaristov záujemcov previedol budovou 
seminára, zaviedol ich na návštevu Európskeho domu a povodil po 
uliciach Spišskej Kapituly. 

„Ani sychravé počasie a terén sľubujúci poriadne dobrodružstvo - klzký, 
ale pomocou bielych palíc a našich sprievodcov zvládnuteľný a hlavne 
zvládnutý - nás neodradili od vychádzky ku kostolu, kde sme si vypočuli 
históriu prameňa, ktorý tam vyviera,“ opisuje Mihályová. 

Pamiatky i artefakty 

Súčasťou programu boli pamiatky z obdobia gotiky a románskeho slohu, 
ktoré sa nachádzajú na múroch Katedrály sv. Martina v Spišskej 
Kapitule. 

Nevidiaci zo skupiny návštevníkov si mohli na pripravenej mape 
Spišského Jeruzalema hmatom prejsť jeho trasu i imitáciu pamiatok, tiež 
si mohli ohmatať artefakty a sochy z mramoru a travertínu, ako aj 
samostatnú trasu v priľahlom priestore. 

Zároveň mali možnosť vyskúšať si samostatnú priestorovú orientáciu v 
areáli Spišskej Kapituly a Spišského Jeruzalema. 
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História aj mýty 

Lektor účastníkom predstavil aj pamiatky v meste Levoča. Veď Levoča je 
známa krásnou históriou a mnohé mýty, ktoré o tomto meste kolujú, ju 
sprevádzajú dodnes. Samozrejme, o existencii prvej školy pre 
nevidiacich, celoslovenskej knižnice pre nevidiacich ako aj 
o rehabilitačnom stredisku pre ľudí, ktorí zrakové postihnutie nadobudli 
počas života a chcú získať potrebné zručnosti a rekvalifikovať sa, všetci 
zúčastnení už vedeli. 

Tí členovia krajského strediska ÚNSS v Košiciach, ktorí sa zo 
zdravotných a iných dôvodov nemohli zúčastniť aktivity na Spišskej 
Kapitule, sa mohli s mapou Spišského Jeruzalema oboznámiť 
v stredisku. 

„Chceme srdečne poďakovať Karpatskému euroregiónu Slovensko, za 
možnosť participácie a účasť v projekte, pomoc našim členom 
a možnosť ozrejmiť pamiatky Spiša aj skupine ľudí so zrakovým 
postihnutím,“ dodáva Mihályová. Krajské stredisko by uvítalo 
pokračovanie úspešného projektu aj v tomto roku. 

(red) 

 

 

Odborný výklad priniesol nové informácie. FOTO – ÚNSS 

 

 

Reliéfne zobrazenie priblížilo účastníkom vzácne pamiatky. FOTO – 
ÚNSS 
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Audioknihy v bratislavskej Petržalke 

Petržalská knižnica pripravila novú službu. Na základe spolupráce so 
Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) 
sprístupňuje od februára audioknihy.  

„Špecializovaný knižničný fond SKN obsahuje viac ako 5 500 titulov 
zvukových kníh, ktoré budú prí-stupné po registrácii aj pre čitateľov 
petržalskej knižnice. Miestna knižnica Petržalka ponúka pomoc pri 
registrácii a záujemcom vysvetli používanie audiofondu knižnice,“ 
informuje prostredníctvom sociálnej siete Facebook knižnica. 

Informácie poskytne metodička knižnice Viera Némethová; registráciu, 
konzultácie pri registrácii a ďalšom používaní fondu budú poskytovať 
pobočky Prokofievova 5 a Vavilovova 24. 

Ako informuje knižnica na svojej webovskej stránke, do daru od SKN 
získali aj jedinečnú reliéfnu publikáciu určenú pre nevidiacich 
a slabozrakých vydanú pri príležitosti 500. výročia ukončenia prác na 
hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči a reliéfny kalendár na rok 
2018 Poďte s nami do ZOO. 

Fakty: 

Termín: od 5.2.2018 

Dostupné sú: 

- knižničný fond SKN v podobe audiokníh 

- digitálna fonotéka SKN, kde sa nachádzajú prevažne zdigitalizované 
platne 

- pre používateľov so zrakovým postihnutím aj portál RTVS Dokorán, kde 
sa nachádza archív filmov, ktoré majú špeciálnu zvukovú stopu pre 
zrakovo postihnutých divákov 

 

Kontakt: Mgr.Viera Némethová. 02/62 52 01 89. 
metodika@kniznicapetrzalka.sk 

pobočky: prokofievova@kniznicapetrzalka.sk,  
vavilovova24@kniznicapctrzalka.sk 

Zdroj: fb a webová stránka Miestna knižnica Petržalka 

(ht) 

mailto:metodika@kniznicapetrzalka.sk
mailto:prokofievova@kniznicapetrzalka.sk
mailto:vavilovova24@kniznicapctrzalka.sk
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Aj slovo je čin. Pripravujú sa Dni Mateja Hrebendu 

Nepreberné množstvo slov v histórii ľudstva pohlo svetom. Slovo 

umelecké je činom samo o sebe, či už napísané alebo prednesené. 

Takéto slovo je duševným obohatením jeho príjemcov, ale aj tých, 

od ktorých vzišlo. Vzdajme úctu Matejovi Hrebendovi. 

Duševné obohatenie rovná sa rozvoj človeka. Aj to je dôvod, prečo Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nezmarne organizuje 
prehliadku recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja Hrebendu. Na 
jeseň 2018 sa uskutoční už 19. ročník. Presný termín v čase uzávierky 
Dúhovky ešte nebol stanovený. Záleží aj od okolnosti, ako bude ÚNSS 
úspešná so žiadosťou o finančnú podporu. 

Celonárodný záber 

Prehliadka už preukázala svoju hodnotu a zmysluplnosť. Viacerým 
zrakovo postihnutým recitátorom a tvorcom nastavila „vodiacu líniu“ do 
sveta umenia a publicity. 

V posledných ročníkoch sa tu stretáva komunita tvorivých mladých ľudí, 
ktorí sa tu vzájomne umelecky konfrontujú, dokonca si aj pomáhajú pri 
výbere zaujímavých textov. Je radosť s nimi tráviť čas. Čo však našej 
prehliadke chýba, je celonárodný záber. 

Motivujme umelcov 

Oduševnene fandíme našim športovcom, pýšime sa úspechmi našich 
krajanov vo svete, sme hrdí na Štefánika, Varhola a na mnoho iných 
osobností, pochopiteľne i na Štúrovcov. A Matej Hrebenda má v 
spoločnosti národných buditeľov čestné miesto. Iba on bol súčasne 
jedným z nich a jedným z nás. Jeho pole pôsobnosti ho stálo nadmerné 
množstvo úsilia a sebaobetovania. 

Obohatil nás niečím, čo dnes považujeme za samozrejmosť a užívame si 
to. Nezaslúžil by si teda, aby sme prekonali trocha ostychu a pohodlnosti 
a vzdali mu úctu svojím tvorivým umeleckým slovom?       

Blížia sa termíny výročných členských schôdzí a krajských zhromaždení 
ÚNSS. Na mnohých sa predstavia naši členovia s kultúrnymi 
vystúpeniami, medzi ktorými poézia nebude chýbať. 

Motivujme našich amatérskych umeleckých tvorcov, aby prehliadku 
zahrnuli do svojich plánov. Kiež by sa 19. ročník stal odrazovým 
mostíkom k veľkolepému 20. ročníku v roku 2020. Je naozaj 
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nesplniteľným snom, že by nás počet záujemcov o prehliadku prinútil 
vrátiť sa k regionálnym kolám?     

Našej stavovskej organizácii sa darí získavať pre kultúrny rozvoj jej 
členov podporu spoločnosti. Mali by sme ju teda plne využiť. Na záver si 
požičiam citát Michelangela „Šťastie je konečným cieľom každého 
umenia“. Už len dodám, že to šťastie hľadáme celý život všetci.  

Josef Zbranek 

 

Slepecké trapasy  

Rodí sa nová autorská a čitateľská súťaž o ceny. 

Nič nové pod slnkom. Humorné situácie, takzvané slepecké trapasy 
prameniace z omylov a nedorozumení, ktoré zásluhou svojho zrakové 
postihnutia niekedy prežívame, sú často zdrojom zábavy v komunitách 
„našincov“. 

V mojom živote a vedomí táto téma rezonuje už od rannej mladosti. 
V Českej republike tieto príbehy vyšli literárne spracované  v niekoľkých 
knihách. O trapasoch sme písali aj my v časopise Okamih. V článkoch 
nevidiacich a slabozrakých autorov uverejňovaných v slepeckej tlači sa 
neobvyklé slepecké zážitky  často vyskytujú – aj keď niekedy len 
okrajovo. 

Ako ide čas, život prináša nové a nové príhody, mnohé z nich by sa dali 
charakterizovať názvom filmu „To nevymyslíš“. Rozhodli sme sa nimi 
oživiť aj stránky našej Dúhovky (Dúhy) a od 2. čísla zverejňovať vami 
zaslané príbehy. 

V 6. čísle si urobíme stručnú rekapituláciu a o najlepších z nich rozhodnú 
čitatelia hlasovaním. Autori víťazných príbehov a vylosovaní hlasujúci 
budú odmenení vecnými cenami.   

Šťastena nešetrí nikoho  

Niektoré ošemetné situácie vznikajú v dôsledku úplnej, iné praktickej 
slepoty a slabozrakosti, inokedy nás beh udalostí zasiahne bez ohľadu 
na to, ako na tom s poškodeným zrakom sme. Prvý príklad som si 
požičal príhodu z knihy „Příběhy z tmavomodrého světa“ o nevidiacom 
rybárovi, ktorému sa do vlasca primotalo aj tranzistorové rádio a nahodil 
ho i s návnadou. 
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To by sa slabozrakému mohlo stať iba pri riadnej dávke nepozornosti. 
„Pane, ten väčší do toho menšieho asi nenapcháte“. Upozornil ma už 
pred mnohými rokmi vedúci malej samoobsluhy, keď som sa márne 
snažil uložiť nákupný košík. Človeku odkázanému len na hmat by sa to 
asi nestalo. „A ešte som vám zalepil sklíčko, pretože sa vám otváralo.“ 

Obdobný oznam už počuli dvaja moji priatelia, keď im hodinári vydávali 
opravené slepecké hodinky. Pekný príbeh o vrchnáčiku od minerálky v 
diaľkovom autobuse neopisujem s nádejou, že nám ho pošle ten, ktorý 
ho prežil.  

Nielen zábava 

Nádejame sa, že vaše príbehy nielen pobavia, ale môžu dodať 
vnútorných síl ľuďom, ktorí sa ťažko vyrovnávajú so svojím zrakovým 
postihnutím. 

Tak isto môžu pomôcť aj seniorom, u ktorých často dochádza ku strachu 
prameniaceho zo zmeny vo vnímaní svojho okolia a udalostí. Ide o 
vedomie, že so svojimi problémami nie sme osamotení. Takže, prosím, 
píšte. 

A zakončím štylistickým trapasom: Tešíme sa, že sa máme na čo tešiť! 

Josef Zbranek 

 

Pravidlá: 

Počet príspevkov od jedného autora nie je obmedzený. Zasielať ich 
môžete:  

- e-mailom na adresu duha@unss.sk, Do predmetu uveďte slovo 
Trapasy.  

- V Braillovom písme poštou na adresu: ÚNSS, časopis Dúha, Sekulská 
1, 842 50 Bratislava 

 

Uzávierka 2. čísla Dúhy a Dúhovky je 31. marca 2018. 

mailto:duha@unss.sk
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Tmavomodrý svet o deťoch a pre deti 

Siedmy ročník benefičného koncertu Tmavomodrý Svet bol 

venovaný zrakovo postihnutým deťom, konkrétne internátnej škole 

pre nevidiacich v Levoči. 

Počas koncertu sa krstila kniha Almanach, ktorá bola vydaná pri 
príležitosti 95. výročia založenia internátnej školy pre nevidiacich v 
Levoči. Volá sa Keď školský zvon prináša radosť. Vydaný je v Braillovom 
písme i v čiernotlači. 

Sú v ňom aj obrázky, ktoré sú hmatom vnímateľné, pretože dopĺňajú 
text. Je rozdelený podľa mesiacov a sú v ňom zaznamenané rôzne 
aktivity, ktoré deti realizujú počas školského roka. 

Almanach krstili riaditeľka školy Šarlota Múdra a riaditeľ OZ FEMAN 
slovensko-európska kultúrna spoločnosť Eduard Buraš. Krstným otcom 
bol riaditeľ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Pavol 
Mutafov. 

Informovalo krajske stredisko ÚNSS v Košiciach. 

(red) 

 

Z benefičného koncertu koncertu Tmavomodrý svet. FOTO – FB 
STRÁNKA SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI 
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V Košiciach sa tvorí a tvorí  

V metropole východu Slovenska sa rozhodli aj tento rok podporiť 

tvorivosť a výtvarné umenie. Hovoríme s Lenkou Kulíkovou z 

krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

V Košiciach pripravujete kurz tvorivých dielní. Kedy sa uskutoční, 

koľko bude stretnutí a na čo bude zameraný?  

„Pravidelné tvorivé dielne na našom krajskom stredisku nie sú novinkou. 
Budú pokračovať aj v tomto roku a to každú stredu v čase od 9:30 hod. 
do 12:00 hod. Organizujú ich krajská rada a krajské stredisko. Dielne sú 
zamerané na rozvoj tvorivých zručností našich členov a klientov, 
podporu vzájomnej komunikácie a v neposlednom rade aj na spájanie 
príjemného s užitočným. Snaha a nadšenie ľudí sa tu pretavuje do 
originálnych výrobkov, ktorými sa následne zviditeľňujeme v rámci 
prezentačných výstav a charitatívnych aktivít.“ 

Koho na tvorivých dielňach možno stretnúť?  

„Dielne navštevuje priemerne osem až desať ľudí. Ide prevažne o našich 
slabozrakých a prakticky nevidiacich členov a klientov z Košíc a okolia. 
Od mája minulého roka ich vedie skúsená koordinátorka Margita 
Mišinská.“ 

Môžete bližšie ozrejmiť aj použité techniky, ktorými sa pracuje?  

„V začiatkoch, ešte v roku 2015, sa napríklad vyrábali papierové 
skladačky na spôsob starého japonského umenia Origami. Princíp je 
v tom, že jednotlivé papieriky sa presným postupom poskladajú do tvaru 
trojuholníka. Tieto trojuholníky sa ako skladačky nasúvajú jeden do 
druhého, do tvaru rôznych trojrozmerných predmetov. Z textilných 
techník sa využíva napríklad plstenie, pri ktorom napichávaním vlny na 
molitanovej podložke, pomocou špeciálnej ihly, možno zhotoviť rôzne 
dekoratívne predmety. Skúsenosti máme aj s pletením remienkov, či 
korbáčov z prútia, maľovaním. Najnovšie sa prevádzala napríklad 
dekupáž - servítková technika na drevo, či dekupáž na sklo, pri ktorej sa 
na sklo nanesie niekoľko vrstiev akrylovej farby, po zaschnutí sa 
vystrihnutý motív zo servítky prilepí lepidlom a po uschnutí sa to 
nakoniec celé prelakuje.“ 

Kurz podporila darom spoločnosť U.S. Steel. Ako ste nadviazali 

spoluprácu?  
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„Spoločnosť U. S. Steel poskytuje počas vianočných trhov na Hlavnej 
ulici v Košiciach svoj charitatívny stánok rôznym neziskovým 
organizáciám a občianskym združeniam, aby sa prezentovali. Organizuje 
aj verejnú zbierku na ich podporu. Vlani, v nedeľu 17. Decembra, sa v 
stánku prezentovala aj ÚNSS. Odmenou za príspevky od ľudí boli 
výrobky našich tvorivých aktivít. Výťažok zo zbierky bude použitý na 
nákup materiálu potrebného na tieto aktivity, ako aj na kultúrne vyžitie 
ich účastníkov.“ 

Pripravujete aj kultúrny večer. Aký bude jeho program?  

„Program kultúrneho večera pre účastníkov tvorivých aktivít zatiaľ ešte 
nemáme pripravený. Pri jeho príprave budeme vychádzať z požiadaviek 
účastníkov.“  

Josef Zbranek 

 

 

Boli sme pri tom 

Majster Pavol z Levoče – ruky a zlato v službe ducha 

Výstava na Bratislavskom hrade zavŕši sériu kultúrnych aktivít 

pripomínajúcich päťsté výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v 

Chráme sv. Jakuba v Levoči. 

Levočský archív v roku 1550 zachvátil veľký požiar, časť života Majstra 
Pavla nám preto, žiaľ, zostane zrejme naveky zahalená tajomstvom. 
Jeho dielo však od 5. decembra 2017 do 18. marca 2018 odkrýva na 
Bratislavskom hrade výstava s názvom Majster Pavol z Levoče – Ruky a 
zlato v službe ducha. 

Expozícia je opäť jednou z tých, ktoré sú plne prístupné aj nevidiacim a 
slabozrakým. My sme sa o tom vďaka iniciatíve Krajskej rady Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava v počte asi 30 
účastníkov presvedčili a  všetci vrelo odporúčame. 

Úctyhodná zbierka 

Repliky jedenástich diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho 
dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných 
predmetov prevažne liturgického charakteru. 
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Okrem nich sľubuje zážitok obnovené súsošie Kalvária zo Spišskej 
Novej Vsi a socha sv. Márie Magdalény zo Stratenej. Ide o diela Majstra 
Pavla z Levoče, ktoré sa pôvodne nachádzali vo farskom kostole v 
Spišskej Novej Vsi. Avšak počas stavebných úprav v rokoch 1771 
a 1772 bolo súsošie odstránené a rozdelené. 

K jednotlivým exponátom existujú „ťaháky“ v Braillovom písme, ak by ste 
na prvý pohľad sv. Jakuba, Juraja či výjav z poslednej večere 
nespoznali. 

Výstavné predmety poskytlo 27 farností, múzeum v Bardejove, 
Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Arcibiskupský 
archív v Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v 
Levoči a v Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej Bystrici, v 
Prešove, v Levoči a v Bardejove. 

Čo sa oplatí 

V pondelok 22. januára 2018 nám na hrade ponúkli popri estetickom 
zážitku aj poriadnu dávku informácií. Postarala sa o to výprava zo 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči, 
ktorá rozposlala pozvánky, s nadpisom Dotyk s dielom Majstra Pavla a 
spustili:  o podujatiach, práci a službách Oddelenia knižnično-
informačných služieb, Oddelení redakcie, produktoch a službách 
Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. 

Mimochodom, Milan Heimschild, jeho vedúci, nám prezradil, že vo fonde 
majú o levočskom gotickom rezbárovi celý zborník, dokonca ešte z 80. 
rokov. Vraj sa oplatí po ňom siahnuť.  

V každom krajskom stredisku ÚNSS 

Súčasťou podujatia bolo uvedenie unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá 
predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v 
Chráme sv. Jakuba v Levoči a ktorú si vďaka štedrosti SKN môžete do 
vôle poprezerať v pohodlí ktoréhokoľvek krajského strediska ÚNSS. 

Na vyše päťdesiatich stranách (vo zväčšenej čiernotlači aj v Braillovom 
písme)  vás historička menia  Eva Spaleková poučí o všetkom, čo je 
dobré absorbovať, aby ste v hanbe neostali.  

Vedeli ste napríklad, že hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba je najvyšším 
gotickým oltárom nielen u nás, ale aj na svete? Alebo že pre Majstra 
Pavla sú typické postavy s výraznou guľovitou bradou, melancholicko-
lyrickým výrazom tváre a dekoratívne mušľovité záhyby rúcha? Alebo, ak 
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by ste chceli klebety, že Majster Pavol mal štyri deti – syna Lukáša a 
dcéry Dorotu, Margitu a meno tretej je neznáme? 

Fotografie v publikácii pochádzajú z archívu Pamiatkového ústavu SR – 
Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči a doprajú vám celkový 
pohľad  na oltár. Prezriete si sochu Panny Márie s Ježiškom v náručí na 
oltárnej skrini, sv. Jakuba staršieho s pútnickou palicou a klobúkom s 
mušľou – svojím atribútom, sv. Jána Evanjelistu, Judáša s mešcom, 
výjav z poslednej večere či reliéf z oltárneho krídla, zobrazujúci varenie 
sv. Jána Evanjelistu v kotle s horúcim olejom. 

Knihu Majster Pavol z Levoče žiadajte v každom dobrom krajskom 
stredisku ÚNSS. Takže v každom. 

Dušana Blašková 

 

Repliky vzácnych diel si možno na výstave ohmatať. FOTO – ÚNSS 

 

 Reliéfny obrázok z novej unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá 
predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla. FOTO - ÚNSS 
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