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Úvodník 
 

Milí čitatelia, 

posledné týždne sme, vzdorujúc jarnej únave, „zňuchávali“ na každom 
kroku a všetko voňavé a farebné sme pre vás spísali, pofotili 
a ponúkame vám to v prvom tohtoročnom čísle časopisu Dúha a jeho 
kultúrnej prílohe Dúhovka. S ľútosťou priznávame, že istý čas sme blúdili 
a nijakovsky to nešlo priamo za nosom (voľajako sa nám vykrivil alebo 
čo), čo spôsobilo zdržanie oproti pôvodným plánom. Prepáčte. Podnikli 
sme všetko možné i zdanlivo nemožné a v budúcnosti sa to už nebude 
opakovať. Na našu hriešnu! 

Nech sa páči, pozerajte, dotýkajte sa, počúvajte, ochutnávajte 
a ovoniavajte, je si z čoho vyberať. Mimochodom, keď sme pri tom 
ovoniavaní, vedeli ste, že pražská botanická záhrada pripravuje zvláštne 
programy pre ľudí s postihnutím? S návštevníkmi napríklad hrajú 
čuchové pexeso, ale dovolia im pričuchnúť aj k ďalším ne/známym 
rastlinám. Stavím sa, že nebudete veriť vlastnému nosu. Alebo mi chcete 
nahovoriť, že ste si niekedy všimli, že listy rôznych druhov muškátov 
vôňou pripomínajú citrusové plody? Poťažkať si môžete semienka, 
okrem iného aj takej palmy Lodoicea maldivica, ktoré je vďaka svojim 
viac než 17 kilogramom najväčším na svete. Keď si budete robiť itinerár 
na tento rok, silno pouvažujte, či sa tam nevybrať. Exponátov sa môžete 
nielen dotýkať a ovoniavať, ale ich aj jesť. Vlastne možno niektoré 
črepníky si zobnú aj z vás... 

 

Dušana Blašková 
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Aktuálne 

Aj vďaka vašim 2 % to nevidíme až tak čierno! 

 

Čas venovania 2 % vrcholí. Ak potrebujete presvedčiť skeptikov, 

prečo venovať peniaze práve Únii nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska, inšpirujte sa uvedeným argumentmi. Na presné čísla 

a fakty počúva veľa ľudí.  

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme 3 112 nevidiacim a slabozrakým 

pomohli na ceste k samostatnosti.  

Ľudí so zrakovým postihnutím sme naučili chodiť s bielou palicou, 
bezpečne vykonávať rôzne domáce práce, písať i čítať Braillovo písmo, 
používať počítač či smartfón s čítačom obrazovky a kompenzačné 
pomôcky. Nácviky prebiehali pod vedením vyškolených inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie na základe starostlivo pripraveného individuálneho 
plánu presne šitého na mieru klienta. 

 

 

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme sociálnu pomoc poskytovali 

v 8 krajoch a 65 mestách.  

S klientmi sme pracovali prevažne individuálne – buď ambulantne (na 
našich pracoviskách), alebo v teréne (v domácom prostredí človeka so 
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zrakovým postihnutím). Snažili sme sa o to, aby boli služby dostupné 
všetkým a nepresiahli vzdialenosť 30 km. Skupinové formy pomoci sme 
využívali pri vyrovnávaní sa s postihnutím, motivácii k ďalšej aktivite a pri 
zvládaní sociálno-komunikačných zručností. 

 

Pretože aj vďaka vašim 2 % sme venovali 4 600 hodín 

odstraňovaniu architektonických a informačných bariér.  

Posudzovali sme projekty pre územné a stavebné konanie. Zúčastňovali 
sme sa na kolaudáciách. Projektantom sme pomáhali odbornými 
konzultáciami pri navrhovaní bezbariérového prostredia. V oblasti 
informačných technológií sme sa venovali prístupnosti aplikácií, 
mobilných telefónov a webových stránok. Poskytovali sme poradenstvo 
farmaceutickým firmám pri popisovaní liekov Braillovým písmom. 
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Pretože aj vďaka vašim 2 % naši členovia pripravili 600 podujatí pre 

nevidiacich a slabozrakých.  

Základné organizácie ÚNSS majú za sebou množstvo vzdelávacích, 
športových, relaxačných a turistických aktivít. Nasávali a ponúkali 
informácie – zúčastňovali sa na prednáškach, usporiadali viacero 
prezentácií o každodennosti so zrakovým postihnutím určených širokej 
verejnosti. Absolvovali poznávacie zájazdy u nás aj za hranicami, 
navštívili kultúrne inštitúcie, kde si aj ľudia so zrakovým postihnutím 
prídu na svoje, dokonca splavili rieku Hron.  

ÚNSS ako prijímateľ pomoci 

Na stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a jej jednotlivých 
krajských stredísk nájdete návod, ako pri poukazovaní 2 % postupovať 
krok za krokom, všetky potrebné tlačivá s vyplnenými údajmi o ÚNSS 
ako aj vizuál aktuálneho plagátu. Ten si môžete stiahnuť, vytlačiť, či 
priložiť do mailu a takto ho šíriť ďalej.  

Údaje o ÚNSS 

Obchodné meno (názov): Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 00683876 

Sídlo: Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava  

 

(red) 
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Fond individuálneho darcovstva  
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) môže poskytnúť 

nenávratný finančný príspevok na zmiernenie dôsledkov zrakového 

postihnutia svojich klientov a členov.  

 

Finančný príspevok bude poskytnutý z Fondu individuálneho darcovstva, 
ktorého zriadenie schválila Ústredná rada ÚNSS uznesením č. 59/2018. 
V roku 2019 sa budeme zameriavať výlučne na dofinancovanie doplatku 
na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).  

Žiadosti je možné podávať priebežne až do vyčerpania vyčlenenej 
finančnej čiastky, a to elektronicky na hokova@unss.sk a poštou na Úrad 
ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. O priznaní nenávratného 
finančného príspevku bude rozhodovať komisia menovaná Ústrednou 
radou ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom Fondu 
individuálneho darcovstva. Posudzovanie žiadostí ako aj informovanie 
záujemcov o výsledku schvaľovacieho procesu bude takisto prebiehať 
priebežne. Upozorňujeme, že na tento príspevok nie je právny nárok. Pri 
posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu 
života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím. 

Kto môže o príspevok požiadať? 

1. Nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom alebo členom 
ÚNSS vo veku nad 18 rokov (vrátane). 

2. V mene nevidiacej alebo slabozrakej osoby mladšej ako 18 rokov, 
ktorá je klientom alebo členom ÚNSS, žiada jej zákonný zástupca. 

3. V mene osoby so zrakovým postihnutím s obmedzenou 
spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je klientom alebo členom 
ÚNSS, žiada fyzická osoba, ktorú súd určil za jej opatrovníka. 

Čo je potrebné predložiť? 

1. Vyplnenú Žiadosť o poskytnutie príspevku vrátane uvedenia účelu 
a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného 
krajského strediska ÚNSS. 

mailto:hokova@unss.sk


  

8 
 

2. Kópiu žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanú 
na ÚPSVaR (využitie finančného príspevku z Fondu individuálneho 
darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti 
o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR 
a doložením rozhodnutia z ÚPSVaR). 

3. Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov. 

Ako postupovať? 

1. Kontaktovať príslušné Krajské stredisko ÚNSS, kde spolu 
s pracovníkom daného strediska treba vyhodnotiť relevantnosť 
žiadosti. 

2. Dôsledne vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu 
individuálneho darcovstva a doložiť všetky požadované prílohy. 

3. Požiadať vedúceho príslušného krajského strediska o vyplnenie 
odporúčania, ktoré je súčasťou žiadosti. 

4. Skompletizovanú elektronickú verziu a vytlačenú podpísanú verziu 
žiadosti zaslať na Úrad ÚNSS. 

Technické informácie 

Vyplatenie schváleného finančného príspevku z Fondu individuálneho 
darcovstva je podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na 
kúpu pomôcky zo strany ÚPSVaR a prebehne do pätnástich pracovných 
dní po predložení kópie rozhodnutia ÚPSVaR o priznaní finančného 
príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky (lehota 15 pracovných dní 
začne plynúť od dátumu prijatia kópie rozhodnutia ÚPSVaR Úradom 
ÚNSS). Do troch mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný 
uskutočniť jeho použitie a preukázať ho predložením kópie dokladu na 
Úrad ÚNSS. Nesplnením tejto podmienky bude požadované vrátenie 
poskytnutého finančného príspevku zo strany Úradu ÚNSS. 

Kde získate potrebné informácie? 

Informácie o Fonde individuálneho darcovstva, žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov 
nájdete na stránke www.unss.sk a na každom krajskom stredisku ÚNSS. 
V prípade nejasností kontaktujte, prosím, Tímeu Hókovú mailom na 
hokova@unss.sk alebo telefonicky na 02/69 20 34 24. 

(red.) 

mailto:hokova@unss.sk
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Spravodajstvo 

Cena primátora mesta Martin 

Dlhoročná funkcionárka, predsedníčka Krajskej rady ÚNSS Žilina 

Milota Strončeková dostala cenu primátora za neúnavnú podporu 

a pomoc slabozrakým a nevidiacim v Martine i na Slovensku. Vy ste 

jej už povedali, ako vám zmenila život? 

„Bol to krásny deň, lebo som mala okolo seba najvzácneších ľudí – syna, 
manžela, sestru a svojich najlepších priateľov. Jeden z nich mi robil oči, 
keď ma viedol na pódium. V hľadisku tma, pódium zase pod svetlami 
reflektorov. Na jednej strane som to vnímala ako prekážku, na druhej 
ako neskutočnú výhodu – keďže som nič nevidela, nemala som trému,“ 
spomína Milota Strončeková na deň, kedy dostala Cenu primátora mesta 
Martin.  

 

Predsedníčka Krajskej rady ÚNSS Žilina Milota Strončeková 
s primátorom mesta Martin. 

Cesta pomoci 

Pani Milota pracuje ako sociálno – rehabilitačná pracovníčka v Únii 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Od pätnástich rokov 
dobrovoľníčila v Zväze invalidov, profesionálne sa tejto práci venuje 24 
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rokov, odkedy je otvorené Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie 
ÚNSS v Martine.  

„Sama mám zrakové postihnutie, klasifikovaná som ako prakticky 
nevidiaca. Od detstva som mala veľké problémy, už na základnej škole 
vo veku 6 rokov. V tom čase mi pomohli ľudia zo Zväzu invalidov 
v Ružomberku, ktorí ukázali mojim rodičom, ako sa dá študovať aj so 
zrakovým postihnutím. Ako dieťa som totiž chodila na klasickú základnú 
školu. Kedysi neexistovala integrácia a preskákala som si tam toho 
naozaj dosť. Následne som odišla študovať na odborné učilište v Levoči 
odbor kníhviazač. Túto prácu milujem dodnes, žiaľ, nemôžem ju už 
vykonávať. Napriek tomu, že sme všetci študenti mali zrakový hendikep, 
dokázali sme tvoriť prekrásne veci. Neskôr som si spravila odbor masér, 
ktorý som vykonávala 21 rokov. Dnes pracujem ako sociálno-
rehabilitačná pracovníčka,“ hovorí Milota Strončeková.  

Zmysluplná práca 

V ÚNSS poskytuje poradenstvo všetkým ľuďom so zrakovým 
postihnutím a ich príbuzným. Jej cieľom je, aby sa klienti a členovia viac 
zapájali do bežného života, podieľali sa na dianí v spoločnosti či boli 
úspešnými v oblasti zamestnávania. Organizuje pobytové tábory pre 
nevidiace deti, vedie celoslovenské pobyty pre diabetikov so zrakovým 
postihnutím, aktívne sa zapája do zbierky Biela pastelka či do Dňa bielej 
palice.  

„Mňa baví práca. Začínala som ako dobrovoľníčka. Potom som 
absolvovala kurz sebaobsluhy v Prahe, získala som vzdelanie na výuku 
ľudí so zrakovým postihnutím. V našom stredisku máme kanceláriu, 
učebne, počítače, kuchynku. Ľudia si sem zvykli chodiť. Stretávajú sa 
u nás dôchodcovia, s ktorými pri káve preberieme všetky témy - od 
petržlenu až po politiku. Máme aj ženy, ktoré rady robia ručné práce. 
S nimi skúšame nové metódy, napríklad pletenie bez ihlíc. Stále sa je čo 
učiť. Jednak sa učím sama na sebe a zároveň klienti učia mňa,“ 
prízvukuje pani Milota.  

Ako podotýka, dobrý manažment strediska závisí aj od spolupráce na 
úrovni komunálnej politiky. Úzko spolupracovala napríklad 
s viceprimátorom Martina, ktorý ju navrhol na spomínanú cenu. Tú pani 
Milota Strončeková vníma ako čerešničku na torte, v srdci zostáva 
skromná a najväčšou odmenou je pre ňu práca, ktorá ju teší.  

Tatiana Kubišová 
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Hlohovec bez bariér 

 

Na jar tohto roku sa aktívni členovia základnej organizácie 

a krajskej rady ÚNSS pustia do označovania prekážok 

nebezpečných pre ľudí so zrakovým postihnutím. Už žiadne 

modriny, žiadne pády, žiadne stehy! 

 

Kužele na pešej zóne zabránia vstupu áut, ale nie úrazom ľudí so 
zrakovým postihnutím. 

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár vyzval občanov a mimovládne 
organizácie, aby participovali na zvýšení kvality života vo svojom meste 
a podali návrhy a projekty, ktoré tu bývanie a pohyb uľahčia. Naša 
základná organizácia a Krajská rada ÚNSS Trnava sa rozhodli zúčastniť 
sa na tomto dianí, a preto spolu podali projekt s názvom a heslom 
Odstránenie a zviditeľnenie prekážok pre našich členov únie a ostatných 
občanov, návštevníkov mesta so zrakovým postihnutím, slabozrakých 
a prakticky nevidiacich. Uskutočnilo sa viacero sedení so zástupcami 
mesta, verejná prezentácia na mestských slávnostiach, kde 
o každodenných architektonických bariérach hovorili priamo nevidiaci 
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a slabozrakí – medzi inými aj krajan, muzikant zo skupiny KYKLOP band 
Daniel Sobota. 

Navrhované zlepšenia v meste mohli občania hodnotiť priamo na 
slávnostiach, cez internet alebo v Informačnom centre mesta Hlohovec. 
Spomedzi šestnástich podaných a predstavených projektov sa ten náš 
dostal na tretie miesto. 

Na základe mimoriadne kladnej odozvy pridelilo mesto Hlohovec 
finančné prostriedky, ktoré v jarných mesiacoch roka 2019 umožnia 
členom ZO a KR prekážku, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, 
vyznačiť v hornej časti reflexnými prvkami tak, aby bola vnímateľná pre 
ľudí so zrakovým postihnutím a umožnila im bezpečný pohyb po meste. 

Jozef Kopaj 

 

Neviditeľné kamene v meste Hlohovec treba označiť reflexnou páskou. 
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Cesta k sebe 

 

Prvé samostatné kroky môžu byť neisté, ale s dávkou 

spolupatričnosti i nesmierne dobrodružné a zábavné. Pre skupinku 

mladých ľudí so zrakovým postihnutím sa na niekoľko dní stala 

sprievodcom aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Dieťa treba vychovať a nechať ísť vlastnou cestou. Mladý človek sa 
osamostatňuje postupne, pričom si musí poctivo odpovedať na otázky: 
Kto som? Kam a s kým chcem kráčať? Za čo sa chcem postaviť? Ako 
mám dosiahnuť svoje ciele? Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
preto zorganizovala celoslovenský rekondično-rehabilitačný pobyt pre 
mladých ľudí so zrakovým postihnutím s názvom Nezávislý život - ako na 
to? 

 

Mladí ľudia na jednom z pripravených workshopov. 

 

Motivácia k samostatnosti 

„V Tajove sa zišla rôznorodá skupina mládežníkov – najmladší účastník 
mal 17, najstarší 29 rokov, mali teda odlišné životné skúsenosti i zrelosť, 
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keďže niektorí ešte študovali na strednej škole, zatiaľ čo iní boli už 
zamestnaní,“ hovorí koordinátorka tejto úspešnej akcie Tímea Hóková. 

Veľmi pozitívne hodnotí fakt, že viacerí prišli bez sprievodcov. Ich 
samostatnosť sa organizátori snažili podporiť i podprahovo, a to 
prostredníctvom reliéfnych máp a hravého nácviku priestorovej 
orientácie po penzióne.  

 

Účastníci sa s miestom pobytu oboznamovali pomocou reliéfnych máp. 

 

Príbehy ako inšpirácia 

Celý program sa skladal z dopoludňajších a popoludňajších workshopov. 
Tému sebarozvoja a sebaurčenia otvorila prostredníctvom videa Lizzie 
Velasquezová, mladá dáma s ťažkým ochorením a zrakovým 
postihnutím, ktorá i napriek negatívnym reakciám okolia v sebe našla silu 
a v súčasnosti motivuje druhých.  

„Následne si mládežníci zodpovedali otázky súvisiace s tým, ako ich 
vnímajú druhí, ako sa vnímajú sami, čo by prípadne chceli zmeniť a kam 
by chceli nasmerovať svoj život,“ približuje priebeh Tímea Hóková.  

Záujem bol aj o tému vytvárania partnerských vzťahov, v rámci ktorej sa 
mladí ľudia mohli inšpirovať i príbehom Mirky, ktorá napriek ťažkému 
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telesnému postihnutiu žije v plnohodnotnom partnerskom vzťahu. 
Workshop viedla externá lektorka Katarína Němcová, ktorej sme položili 
pár otázok. Čítajte ďalej. 

Modelové situácie 

V rámci efektívnej komunikácie si mohli účastníci vyskúšať vybrané 
komunikačné zručnosti, ktoré im môžu zjednodušiť napríklad 
vybavovanie na úradoch, komunikáciu s osobnými asistentmi či 
obhajobu vlastných záujmov. Workshop o zamestnávaní im poskytol 
príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži telefonický i osobný pracovný 
pohovor. Významnou témou tu bola pozitívna prezentácia zrakového 
postihnutia so zameraním na ponúknutie riešení namiesto obmedzení.  

Osobné skúsenosti si mladí ľudia na prahu dospelého života vymieňali 
na workshope o osamostatňovaní sa. Mnohí z nich si aktuálne hľadali 
bývanie či zamestnanie, a tak sa navzájom podporovali informáciami, 
zážitkami, hovorili o svojich pocitoch. 

Ďalší pobyt je v pláne  

„V prípade vyššie uvedených tém sme využívali viaceré metódy 
neformálneho vzdelávania, diskusie či rolové hry. Za veľmi významný 
považujeme aj priestor na výmenu skúseností. Napríklad jeden 
z účastníkov z vlastnej iniciatívy uskutočnil workshop o využívaní máp. 
V neposlednom rade bol dôležitý aj čas mimo oficiálneho programu, 
v rámci ktorého účastníci hrali spoločenské hry, ako je Tic-tak-bum, 
voľne diskutovali, alebo si čítali tzv. slepecké príbehy – články napísané 
dobrodružnými nevidiacimi,“ konštatuje Tímea Hóková. „Opakovane sa 
potvrdzuje potreba celoslovenských aktivít, kde sa mládežníci môžu 
navzájom prepájať a motivovať k následnej sociálnej rehabilitácii. 
Pokračovanie pobytu plánujeme tento rok,“ dodala na záver 
koordinátorka aktivity. 

Tatiana Kubišová 
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Živé Človeče, nehnevaj sa! 
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Rozhovor 

Len vďaka sebaláske môže prísť rovnocenná láska 

Workshop o partnerstve viedla na pobyte pre mladých ľudí so 

zrakovým postihnutím v Tajove lektorka Katarína Němcová, 

zakladateľka medzinárodnej zoznamovacej agentúry s názvom Find 

L’amour. Na pár minút ju pristavila aj Dúha. 

Čo je pre dobré partnerstvo dôležité? 

„Vzájomný rešpekt, úcta, ocenenie, empatia, otvorenosť, nadhľad, 
neobmedzená láska bez podmienok a očakávaní, schopnosť prijímať 
i dávať.“ 

Majú to ľudia so zdravotným postihnutím s hľadaním partnera 

zložitejšie? 

„Určite áno, pretože ľudia majú rôzne predsudky a koncepty spojené so 
zdravotným postihnutím. Z môjho pohľadu je však stokrát horšie byť vo 
vzťahu so psychicky hendikepovaným než s partnerom so zdravotným 
postihnutím.“ 

U nevidiacich či slabozrakých je veľká téma to, či majú byť spolu 

dvaja ľudia so zrakovým znevýhodnením, alebo ich partner by mal 

byť vidiaci. Dá sa vôbec na tejto báze postaviť vzťah? 

„Na túto otázku sa nedá odpovedať áno alebo nie. Vzťah môže dlhodobo 
fungovať len v prípade, keď sa stretnú dve kompatibilné energie. A aká 
bude forma tých energií, inými slovami, v akých telách tie energie bude, 
to už je druhoradé. Hlavná je láska, spoločné hodnoty a radostná plavba 
životom na rovnakej vlnovej dĺžke, nie to, ako kto vyzerá, koľko má 
rokov, aké má vzdelanie či hendikep. A ak by som mala ísť do extrému, 
z hľadiska psychoterapeuta môžem povedať, že vlastne všetci sme 
určitým spôsobom postihnutí.“ 

Aké témy zaujímali účastníkov v Tajove? 

„Účastníkov workshopu veľmi zaujímali témy partnerstva, hľadania 
a výberu životného partnera, ale taktiež témy sebalásky, sebaprijatia, 
sebahodnoty a svojho životného poslania.“ 
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Využívajú nevidiaci a slabozrakí vaše služby? 

„Áno, mám niekoľko nevidiacich klientov. Majú v podstate rovnaké 
problémy ako vidiaci klienti a určite by som ich nezaraďovala do 
„problematickejšej“ kategórie. Z môjho pohľadu problémový klient nie je 
klient so zdravotným postihnutím, ale klient so zavretým srdcom.“ 

Tatiana Kubišová 

__________________________________________________________ 

Kampane a zbierky 
 

Biela pastelka oslávila osemnáste narodeniny  

 

Verejná zbierka Biela pastelka pomáha vám – nevidiacim 

a slabozrakým už 18 rokov. My v ÚNSS sme si toto významné 

jubileum uvedomili a dúfame, že o pastelke sa bude hovoriť nielen 

20. Septembra (v jej tohtoročný hlavný zbierkový deň), ale že 

budeme v povedomí počas celého roka a že budeme získavať 

priaznivcov a najmä podporovateľov.  

„Chceli by sme, aby mala pastelka celoročnú kampaň. Neustále sa 
pripomínať a dávať o sebe vedieť. Nenásilne, s humorom, milo, ale 
intenzívne. V januári sme preto na sociálnych sieťach spustili on-line 
kampaň, ktorou chceme upozorniť na skutočnosť, že verejná zbierka 
Biela pastelka je tu už 18 rokov,“ hovorí Eliška Fričovská, hlavná 
koordinátorka zbierky. 

Napokon, pastelka patrí medzi desať najdôveryhodnejších zbierok na 
Slovensku, je pripravovaná s maximálnym nasadením a množstvom 
dobrovoľníkov. A čo je najdôležitejšie – vyzbierané prostriedky idú tým, 
ktorí to potrebujú.  

Celebrity pre Bielu pastelku 

Jedným z prvých výraznejších krokov mediálnej kampane sú gratulácie 
známych osobností – hercov, spevákov, športovcov či moderátorov 
k osemnástinám.  
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„Musím povedať, že nás ochota slovenských celebrít príjemne 
prekvapila. Mnohí sa skutočne úprimne potešili, že sa môžu pridať ku 
gratulantom pre Bielu pastelku. Ak mám prezradiť niečo zo zákulisia, 
napríklad veľmi vyťažený hudobník Ondrej Kandráč na našu ponuku 
reagoval okamžite. Súhlasil, nahral, poslal... A nielen naši, ale aj jeho 
fanúšikovia video zdieľali, lajkovali, a presne o to nám išlo,“ hovorí Petr 
Ostružiar z Oddelenia pre vzťahy s verejnosťou a fundraising ÚNSS.  

Medzi ďalšie osobnosti, ktoré bez problémov chytili svoje mobilné 
telefóny a poslali nám krátky vinš, patrí naša ambasádorka Adela 
Vinczeová, olympionik a ambasádor Bielej pastelky 2016 Matej Tóth, 
Kuly z Desmodu, krehká herečka Dominika Morávková Zeleníková, 
Robo Papp i Robo Opatovský, z TV JOJ napríklad Renáta Názlerová, 
Miška Saleh Suríniová či Erika Barkolová. Rapera Opaka asi poznáte 
prostredníctvom jeho hudby, ale možno neviete, že s Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska je bližšie spätý už od minulého roka. Všetky 
zvuky, komentáre a výzvy k našim kampaniam sa totiž grátis nahrávajú 
v jeho štúdiu.  

A to, samozrejme, nie sú všetky známe tváre. Pridajte sa k nám na 
Facebooku a môžete si ich všetky pozrieť. Pokojne pripíšte aj nejaký 
komentár, pozdrav, poznámku či vinš. Chceme vedieť, čo si myslíte 
a prežívate!  

  

     Tešíme sa, že je Adela 
opäť medzi nami – 
Pastelkáčmi.  

 

V populárnom seriáli Oteckovia 
stvárňuje nepríjemnú postavu 
Jara, ale v skutočnosti má 
Marián Mitaš, tato dvoch dcér, 
veľké srdce. Zdroj: TV Markíza 
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# Nevidím to až tak čierno 

Asi ste si všimli zvláštnu mriežku, ktorá sa objavuje aj pri on-line 
príspevkoch Únie či Bielej pastelky. Nazýva sa hashtag alebo hešteg, 
a keď ju použijete ku konkrétnemu slovu alebo slovnému spojeniu, po 
kliknutí na ňu vás to presmeruje na príspevky, ktoré sa týkajú slov 
s týmto symbolom. Aj my touto cestou dávame o živote nevidiacich 
a slabozrakých i zbierke Biela pastelka vedieť viac a viac. Takže, 
nezabudnite: hešteg nevidim to az tak cierno alebo 
#nevidimtoaztakcierno!  

Pripojte sa k nám na Facebooku či Instagrame a staňte sa členmi našej 
virtuálnej rodiny. Počas roka budete informovaní, čo sa aktuálne deje 
nielen v Únii, ale aj u Pastelkáčov.  

Tešíme sa na vás!  

 

Bielu pastelku je možné podporiť už teraz 

Osemnásty ročník sme spustili 15. januára a zvýšiť jej výnos je možné: 

1. on-line cez www.bielapastelka.sk/chcem-pomoct, 

2. inančným darom na účet zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 
8006, 

3. príspevkom do stacionárnych pokladničiek rozmiestnených po 
školách či inštitúciách po Slovensku (ak máte záujem starať sa 
o jednu z nich, ozvite sa nám na fricovska@unss.sk,  

4. od 15. júla aj prostredníctvom SMS na číslo 820.  

Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na 
základe registrácie na Ministerstve vnútra SR, pod číslom 000-2018-
038450. 

Nezabudnite! 

Tešíme sa na vás počas hlavného zbierkového dňa 20. septembra. Čo 
všetko chystáme a ako bude vyzerať program v jednotlivých mestách 
Slovenska, vás budeme včas informovať.  

Eliška Fričovská 
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Projekty a služby 

Je to pre mňa tabu 

Osloviť odborníka a zabezpečiť sériu prednášok. To sa Krajskému 

stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach javilo ako 

najvhodnejšie riešenie na množiace sa otázky mladých klientov 

z oblasti sexuálneho života. Grantová komisia to odklepla, a tak už 

nič nestálo v ceste. 

Ponuku zapojiť sa do projektu s názvom Je to pre mňa tabu prijala 
sexuologička a psychiatrička, uznávaná odborníčka s dlhoročnou praxou 
MUDr. Danica Caisová, a tak sa raz mesačne od mája do novembra 
začala stretávať necelá desiatka tridsiatnikov z našich radov, aby 
absolvovala teoretické prednášky a diskusie na témy Sexuálny život 
ženy, Sexuálny život muža, Antikoncepcia, Pôrod, Dieťa a Sexuálne 
deviácie. 

Nemyslite si, aj oni boli spočiatku v rozpakoch – o intímnych veciach sa 
málokomu rozpráva ľahko, aj keď je v ambulancii sám. Postupom času 
sa však ľady roztopili a o slovo sa prihlásila zdravá zvedavosť. 

„Zdalo sa mi, že títo ľudia akoby trošku zaostávali  s prirodzeným 
zbližovaním sa,“ uspokojila pre zmenu moju zvedavosť MUDr. Caisová. 
„Pripadali mi bezradní v tom, ako prirodzene vstúpiť do vzťahu a žiť 
v ňom, akoby mali viac než iní obavy zo vzťahov, z toho, či ich niekto 
bude naozaj ľúbiť takých, akí sú. Po celý čas som sa preto sústredila 
najmä na vzťahy, na lásku medzi ľuďmi, na zamilovanosť, ktorá je 
vlastná nám všetkým,“ dodala. 

S vylúčením sprievodcov 

Pracovníčky KS mysleli na všetko. O intimite intímne, preto v čase 
konania prednášok s MUDr. Caisovou podkúvali sprievodcov v tom, ako 
správne komunikovať s človekom so zrakovým postihnutím, ako ho 
sprevádzať, aby to bolo bezpečné a pohodlné, ale keďže raz skúsiť je 
vždy viac, ako stokrát počuť, požičali im simulačné okuliare, klapky 
a biele palice, aby sa na chvíľu ocitli v koži svojich rodinných príslušníkov 
či kamarátov.  
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Kam po rozumy 

Trošku som sa vôkol seba poobzerala, pospytovala, aby som vám 
ušetrila prácu. Kolegyne z košického KS nie sú jediné, ktorých klienti 
zasypávali otázkami o intímnom živote. Školení tu ale niet, nastupujú 
vlastné skúsenosti či pomoc s hľadaním odborníka. Danica Caisová 
odporúča jednoznačne prísť za špecialistom, pozorne počúvať a veľa sa 
pýtať, na on-line poradne sa nespoliehať – priznala, že o žiadnej 
serióznej nevie. Jedným z riešení však môže byť aj sexuálna asistencia, 
ktorá v zahraničí už nejaký ten piatok funguje. Úlohou sexuálneho 
asistenta (môžete sa stretnúť aj s pomenovaniami sexuálny dôverník, 
dotykový pracovník či sexuálny sprievodca) je poskytnúť podporné 
aktivity pre ľudí s postihnutím a seniorov a pomôcť im napĺňať ich 
potreby v oblasti sexuality. Ide napríklad o poradenstvo (aj vzťahové), 
nákup erotických pomôcok, nácvik  masturbácie, dotyky,  spoločnú 
nahotu, masáže, sexuálnu interakciu atď. V susednej Českej republike  
bolo v  roku 2015  zahraničnými partnerskými organizáciami vyškolených 
prvých päť sexuálnych asistentiek, ktoré získali certifikát a podpísali 
etický kódex, u nás sa zatiaľ v tomto smere žiadne kroky neplánujú. A čo 
hovorí na sexuálnu asistenciu MUDr. Caisová? Je  to pre nás dobrá 
cesta? „Všeobecne sa dá povedať, že áno. Sexuálna asistencia dokáže 
ľuďom pomôcť v konkrétnych situáciách, napríklad naštartovať pohlavný 
život. V čom však pomôcť nedokáže, je nájsť si životného partnera či 
partnerku a nájsť lásku. Avšak práve asistencia   ukáže aj ľuďom 
s postihnutím, že dokážu na rôzne druhy láskania vnímavo a primerane 
reagovať.“  

Dušana Blašková 
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Pozvánky 

Veľkonočný turnaj v Qarde 

Nitra žije Qardom, to je známa vec. Spoločenskou hrou pre 

nevidiacich, obdobou pexesa, ktoré sa ale povinne hrá s klapkami 

na očiach, kartičkami, ktoré prinášajú radosť nielen mnohým 

Európanom, ale aj Austrálčanom a Američanom.  

Autorom Qarda je Václav Fanta z Českej republiky, fotograf, ktorý kvôli 
postupnej degenerácii sietnice prišiel ako päťdesiatnik o zrak. 

Hoci nie koncom, ale začiatkom roka, ale ostávame verní tradícii a opäť 
sa ponárame do príprav slovensko-českého turnaja v Qarde. 
Pousilujeme sa vytvoriť ľudové veľkonočné prostredie, budeme však 
nekompromisní v používaní klapiek prakticky nevidiacimi, slabozrakými 
a vidiacimi hráčmi. Privítame nadšencov z celého sveta, pravda, pokiaľ 
sa dokážu s nami dorozumieť. 

 

Qardo v Nitre má dlhoročnú tradíciu. 
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Dôležité informácie 

Ak si chcete zmerať sily a zažiť zábavu a príjemné súťažné napätie, do 
pondelka 1. apríla sa prihláste p. Josefovi Zbranekovi mailom na 
hovoriaciweb@gmail.com alebo telefonicky na 0911 328 921. Ak máte 
záujem aj o nocľah, spomeňte to. Ustelú vám.  

Veľkonočný turnaj v Qarde sa uskutoční v sobotu 13. apríla 
v spoločenskej miestnosti strediska SINA Nitra, n.o., na Nedbalovej 17 
v Nitre. Registrácia účastníkov začína o 9:00, turnaj slávnostne otvoríme 
o hodinku neskôr. Účastnícky poplatok (ktorý platia aj sprievodcovia) je 4 
€ a zabezpečí vám obed, kávu a minerálku, nám refunduje ceny pre 
víťazov, z ktorých sa vám možno ujde tiež. Platí sa na mieste. 

Ak by ste na intenzívny tréning nemali priveľa času, ale slovensko-český 
turnaj by vás lákal, môžete sa prihlásiť aj tak – jeden stôl bude totiž 
vyhradený pre začiatočníkov. Tak! A teraz už nemáte žiadnu výhovorku! 

(red) 

 

Ja a môj životný štýl 

Stretávame sa, voláme si, komunikujeme cez smsky, skype, 

masenger, na Facebooku komentujeme, kto s kým, čo a ako urobil, 

kde bol a kam sa chystá. Riešime, čo si oblečieme, kam pôjdeme na 

obed, či nie je čas zmeniť farbu vlasov, či nás ešte baví aktuálny 

vzťah, ako sa zoznámiť s niekým novým, ako nepodľahnúť 

melanchólii, keď sa nám nedarí, kým sme a čo znamenáme. Máme 

to ale naozaj tak pevne v rukách?  

Pre mnohých sú vzorom známe osobnosti, ktoré sa chvália moderným 
a najmä zdravým životným štýlom. Ale vieme, aký je ten náš životný 
štýl? Čo chceme A hlavne čo robíme, aby sme to dosiahli? Staráme sa 
správne nielen o svoje telo, ale aj o svoju osobnosť? Ako nadviazať 
kontakt s partnerom, ktorý prežije aj naše chyby? Ako rozvíjať vzťah? 
A čo naša sexualita a potreba intimity? S kým sa o tom poradiť 
a porozprávať? Milióny otázok a milióny odpovedí. Jediná cesta 
neexistuje, ale na tie, ktoré máme k dispozícii, nás navedú na slovo vzatí 
odborníci.  

 

 

mailto:hovoriaciweb@gmail.com
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Pre dámy i pre pánov 

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trnava, 
Knižnica Juraja Fándlyho a dámy z Oddelenia podpory zdravia 
a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva si pre 
vás pripravili sériu prednášok a workshopov zameraných na fyzické 
i duševné zdravie a partnerské vzťahy. Výber tém je pestrý a je len na 
vás, koľkokrát budete cestu k nám merať. 

Prvá prednáška sa uskutočnila 20. marca v priestoroch Knižnice Juraja 
Fándlyho a jej heslom bolo Keď sa o seba starám zvnútra, vidno mi to na 
tvári alebo Chvíľu v ústach, navždy na zadku. Obsahom tohto stretnutia 
bolo, ako ste si istotne domysleli, zdravé stravovanie, prevencia 
civilizačných a kardiovaskulárnych ochorení, obezity, pohybové aktivity 
a hygiena. Samozrejme, neustále sme mali na pamäti, že účastníci majú 
zrakové postihnutie, takže nehrozilo, že ich prednášatelia vyšlú samých 
behať po lese, aby spomínanú kondičku a vitalitu nadobudli.  

Druhé stretnutie bude zaujímavé najmä pre tých, ktorí by sa radi 
dozvedeli viac o ľudskej sexualite, o tom, prečo je normálne a potrebné 
venovať sa vlastnej intimite, ako to funguje v partnerských vzťahoch, 
prečo je vítané plánované rodičovstvo, čo robiť pre svoje pohlavné 
zdravie, ale čaká nás aj diskusia o zoznamovaní. Sprievodcov obvykle 
na našich aktivitách vítame, počas tohto workshopu však budú mať 
samostatný program: nácvik sprievodcovských techník, informácie 
o osobnej asistencii, jej prednostiach a úskaliach. Alebo si môžu len tak 
poklebetiť s pracovníčkami strediska pri šálke chutnej kávy. 

Štyrikrát. Až tak dosť! 

V zdravom tele zdravý duch, hovorí odveká múdrosť, počas ďalšieho 
stretnutia sa preto zameriame na naše duševné zdravie, potrebný 
oddych, schopnosť pracovať so stresom a naučíme sa prepotrebnú vec 
– relaxovať. 

Čerešničkou na torte bude starostlivosť o náš zovňajšok. Áno, aj 
kozmetika, starostlivosť o pleť, pokožku, vlasy a to, či nám viac pristane 
červená, alebo žltá farba, či sme viac zemské, alebo éterické typy, je 
téma, ktorá nám môže pomôcť cítiť sa vo vlastnom tele lepšie. A to bez 
ohľadu na vek, dokonca pohlavie. Takže ani páni sa tejto témy nemusia 
báť.  

Sme tu pre vás 

Je pre nás prioritou, aby ste sa cítili dobre, boli čo najviac samostatní 
a chceli od života čo najviac. Roky poskytujeme širokú škálu 
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nevyhnutných sociálnych služieb a priniesť niečo nové, zaujímavé 
a atraktívne, je pre nás výzvou, ktorá nás teší. Ak by ste mali otázky 
(organizačné, tie milióny o životnom štýle si šetrite pre odborníkov), 
kontaktujte, prosím, vedúcu krajského strediska v Trnave Lenku 
Patyiovú: mailom na patyiova@unss.sk alebo telefonicky na 033/5512 
706, príp. 0911 496 639.  

Lenka Patyiová 

Náš tip 

Ako zdaniť príjmy z osobnej asistencie 

 

Podrobnosti o zdaňovaní príjmov z osobnej asistencie za rok 2018 

nájdete v prehľadnom materiáli na webe Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. 

Postup pri zdaňovaní príjmu z činnosti osobnej asistencie je zverejnený 
na stránke www.unss.sk v časti Novinky a v sekcii Poradňa/Novinky 
v legislatíve. Informácie vám ochotne poskytnú aj zamestnanci 
jednotlivých krajských stredísk. Materiál v plnom rozsahu nemôžeme 
v Dúhe publikovať z dôvodu jeho rozsahu.  

(red) 

mailto:patyiova@unss.sk
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Boli sme pri tom 
 

Pocit na nezaplatenie 

Plávať sa môže naučiť každý, a kto na sebe pracuje, môže získať 

oveľa viac než len radosť z pohybu. Kľúčom k dobrému tréningu je 

v Plaveckom klube telesne a zrakovo postihnutých športovcov 

Dolphins v Bratislave uvoľnená atmosféra, láskavé prekáračky 

a premyslený plán. 

„Trénerka, pokiaľ mám plávať?“ pýta sa šestnásťročná Tánička svojej 
trénerky a tá nevdojak odvetí, že po červenú dráhu. Hra pokračuje. 
Sympatické dievča sa najskôr rozhliadne, potom si zloží začiernené 
plavecké okuliare a vraví: „Ani tak ju nevidím. Buď som krátkozraká, 
alebo farboslepá.“  

Túto príhodu si obe rady pripomínajú, veď Daniela Šipošová 
z Plaveckého klubu telesne a zrakovo postihnutých športovcov Dolphins 
sa práci s hendikepovanými športovcami venuje celý život a občas 
zabudne, že majú nejaké obmedzenie. Kľúčom k dobrému tréningu je tu 
uvoľnená atmosféra, láskavé prekáračky a premyslený tréning. 

Tréning s úsmevom 

Stretli sme sa na rannom tréningu o šiestej. Na jednom konci bazéna 
sedí trénerka, na opačnom stoja rodičia. V rukách majú dlhé tyče, ktoré 
sú na konci opatrené akousi mäkkou guľou. Ide o špeciálnu pomôcku, 
pričom každý pretekár potrebuje dvoch takýchto navádzačov, tzv. 
tapperov. Keď sa plavci blížia k okraju, navádzači vysunú tyč nad hladinu 
a mäkkou časťou ich na to dostatočne vopred upozornia.  

Dnes sú vo vode dvaja mladí „zrakáči“: Tánička a Marek. Obidvaja sa 
poznajú ešte zo škôlkárskych čias a chodia aj do rovnakej školy. 
Momentálne sa pripravujú na majstrovstvá sveta. Bežne majú dvojfázové 
tréningy štyrikrát do týždňa, teda vo vode sú ráno a večer, niekedy aj 
štyri hodiny denne. Ale je vidieť, že ich to baví. Každý z nich má vlastný 
tréningový program, ktorý sa skladá z viacerých častí: kraul, kraul 
s pomôckami, so šnorchľom, plávanie s plutvami... Pani Daniela svojim 
zverencom vždy oznámi, koľko metrov a akým spôsobom majú 
preplávať, informuje ich o dosiahnutých časoch. A nielen to. Závan 
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chlóru sa tu mieša s nečakane dôvernou atmosférou, aká vzniká iba 
medzi dlhoročnými priateľmi.  

 

Tánička a Marek na jednom z ranných tréningov. 

Každý je iný 

„Pri nevidiacich bolo pre mňa najťažšie presvedčiť ich, aby skočili hlavou 
do vody. Aj pri kotrmelci to bolo náročnejšie,“ hovorí o špecifikách výuky 
plávania trénerka Daniela. Podľa nej sa naučí plávať každý, preto sa 
netreba ostýchať a vyhľadať plavecký klub vo svojom meste. Základom 
pri nevidiacich sú trpezlivosť a čas, ktorého treba viac ako pri vidiacich. 
Je to samozrejmé. Deti si najskôr musia zvyknúť na svoje telo vo vode, 
učia sa ho ovládať. Navyše, každý človek je iný, má vlastnú osobnosť, 
iné fyzické danosti, preto je tu nesmierne dôležitý individuálny prístup. 
Niekedy treba viac presviedčať, ale ide to.  

„Som prvá trénerka, ktorá začala robiť najprv s plavcami s telesným 
postihnutím, potom pribudli aj tí s poruchami zraku. Napísala som o tom 
aj diplomovú prácu, a keďže neexistovala literatúra, oprela som ju 
o svoje skúsenosti. Museli mi uveriť, lebo to nemali s čím porovnať,“ 
zasmeje sa. 
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Deti najskôr učí ponárať a zorientovať sa po vynorení.Kľúčom 
k pochopeniu je dobré vysvetlenie. Čím je dieťa menšie, tým lepšie si 
osvojí správnu techniku. Pri deťoch bez postihnutia je to obdobie od 
piatich rokov, pri deťoch s hendikepom je to zložitejšie. Výraznú úlohu tu 
zohráva psychika a podpora silných rodičov. 

„Učím najprv kraul a potom znak, lebo ide o podobné plavecké spôsoby. 
Avšak znak sa učí ťažšie, lebo tam nevidiaci nemajú pocit istoty. Prsia 
učím samostatne, tam je potrebná väčšia koordinácia s dýchaním, ruky 
i nohy sa hýbu odlišne, je to náročnejšie,“ zhodnotí Daniela Šipošová. 

Plávanie ako filozofia 

Nevidiaci plavci musia plávať popri okraji, či už je to kraj bazéna, alebo 
vyznačenie dráhy. Tánička aj Marek už plávajú dobrých štyridsať minút, 
práve majú krátku prestávku na oddych.  

„Trénerka, ako mám teraz ísť? Zase hore a dole? Už ma takto preháňate 
šesť rokov,“ doberá si Danielu jej zverenkyňa. Daniela sa len zasmeje 
a odpovie, že pre zmenu bude plávať dole a hore. Vydá jej ďalšie pokyny 
a dievča zase odpláva.  

Do jej rúk sa dostala vďaka daniam. Áno, dobre čítate. Daniela bola 
vybavovať agendu na daňovom úrade, keď ju oslovila tamojšia 
úradníčka – Táničkina mama. Keď na tlačive uvidela názov klubu, dala 
sa s ňou do reči a dcéru priviedla na prvý tréning.  

Dnes má Tatiana Blattnerová šestnásť rokov, na konte jednu striebornú 
a dve bronzové medaily z majstrovstiev sveta a finálové umiestnenia 
z majstrovstiev Európy. Už má splnené dva B limity na paralympiádu 
v Tokiu. Mala splnený B limit aj na paralympiádu v Riu, nanešťastie, 
zlomila si ruku. K vode mala vzťah odmalička.  

„Možno je to aj tým znamením – som ryba. Vody sa netreba báť, treba ju 
prijať, nechať ju, nech nesie. Nikoho nepotopí, pokiaľ človek nezačne 
robiť paniku,“ usmeje sa a prezradí, čo jej dáva šport. „Keď má človek 
cieľ, mal by za ním ísť, aj keď je to ťažké a sú tam prekážky. Ale nejako 
sa z toho vždy dá vykľučkovať. Aj s čiernymi okuliarmi. Každý by si mal 
vážiť to, čo má, a pracovať na sebe, aby bol možno ešte lepší.“ 

Ako veľká rodina 

Rodičia sú na tréningoch neustále, mamy a otcovia sa striedajú 
v závislosti od pracovného vyťaženia. Bez nich by to nešlo. Spolu 
cestujú na preteky po svete, sústredenia, navzájom sa navštevujú. 
Predposledný februárový týždeň oslávila sympatická trénerka Daniela 
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Šipošová už sedemdesiat rokov. Ako inak, na oslavu boli pozvaní aj 
všetci jej zverenci aj s rodinami.  

Za 56 rokov činnosti precestovala so „svojimi“ deťmi všetky kontinenty. 
Klub má na konte množstvo slovenských rekordov, 8 európskych, 3 
svetové a 2 paralympijské.  

„Trénerka, vy aj z truhly budete kričať hop,“ prekárala ju minule jej bývalá 
úspešná zverenkyňa Gitka, ktorá priniesla množstvo medailí 
z paralympiád i európskych a svetových majstrovstiev. Dnes je už 
docentkou práva a v súčasnosti si robí profesúru. Na plávanie stále 
spomína s láskou. Je to aj vďaka Danielinej slnečnej osobnosti.  

„Trénerka, viete, že my – nevidiaci máme vlastnú mapu?“ prekvapil ju 
minule otázkou Marek. „No predsa slepú,“ zahrmela jeho odpoveď. 
Alebo sa jej spýtal, či vie, čo je to paragraf. „No predsa graf pre 
postihnutých,“ chechce sa Marek Sloboda. Daniela sa smeje, akoby ho 
počula prvýkrát.  

„Podporujem ich v humore. Chcem, aby boli veselí, lebo život je ťažký,“ 
vyzná sa zo svojich pocitov.  

Preto deti nielen trénuje, ale snaží sa získať i financie na fungovanie 
klubu, ktorých je spravidla oveľa menej, než je potrebné. Oslovuje 
sponzorov, mestské časti, výbory, ministerstvá. Ide stále dopredu. Aká je 
jej motivácia?  

„Pri práci relaxujem. Mám radosť, keď deti naučím plávať. Keď vidím, 
ako sa spolu s rodičmi tešia, je to nádherný pocit, ktorý je na 
nezaplatenie.“  

Tatiana Kubišová 

 

Tánička počas nevyhnutného oddychu. 
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Prezentácia pomôcok 

 

„Ty vždy používaš všeličo, čo naši nie len že nepoužívajú, ale 

možno ani nepoznajú. Bolo by pre nich zaujímavé zistiť, aké 

technologické novinky majú ľudia s problémami zraku k dispozícii 

v Poľsku,“ nenápadne nadškrtla naša inštruktorka počas 

priestorovky. A milý klient nelenil, zavolal kamarátovi a do piatich 

hodín bolo. hotovo. 

Predseda ÚNSS Branislav Mamojka mal v utorok 22. januára 
v zasadačke bratislavského krajského strediska pred takmer tridsiatkou 
záujemcov slovo len pár minút. Pánom situácie sa stal majiteľ firmy 
Medison z Poľska Wojciech Maj, ktorý je už 25 rokov nezávislým 
odborníkom v oblasti počítačovej gramotnosti pre nevidiacich, 
špecializuje sa na prístupnosť webových stránok, technológie 
a asistenčné zariadenia pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pre domáci 
trh realizoval niekoľko dôležitých špeciálnych asistenčných riešení a stal 
sa ich distribútorom. V roku 2014 si v Kielcach otvoril v Poľsku jediné 
(navyše aj v iných krajinách stále ešte unikátne) rodinné rehabilitačné 
a tréningové centrum. Ak sa podaktorým z vás meno Wojciech Maj 
v hlave krúti, ale nie a nie sa uhniezdiť, pripomeniem, že v rokoch 1997 – 
2001 sa zapojil do projektu EENAT, ktorý ÚNSS viedla.  

 

Majiteľ firmy Medison Wojciech Maj na prezentácii pomôcok v Bratislave. 
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 (ne)Vídané, (ne)slýchané 

Prvým bodom programu boli palice, laski, ako ich Poliaci z preukrutnej 
náklonnosti volajú: orientačná z dielne nemeckej spoločnosti Vistacs 
s laserom, vďaka čomu dokáže nevidiaceho vibrovaním upozorniť na 
prekážky v priestore medzi rukou a tvárou; ultrasonická, ktorá dokáže 
zachytiť prekážky v rozmedzí od 1,6 do 4 metrov (nie však s takou 
presnosťou ako laserová), a do tretice ultraľahká karbónová americkej 
Národnej federácie nevidiacich, ktorej veľkým plusom je minimálne 
zaťažovanie zápästia a špeciálna oceľová koncovka na gumenom 
izolátore, ktorá pri dotyku s povrchom vydáva tak jednoznačný zvuk, že 
rozoznáme asfalt od betónu. Nedajú sa však skladať, čo môže niekedy 
trošku skomplikovať život. 

Zariadenie, ktoré si upevníme na prst ruky a vibráciami nás diskrétne 
upozorní na prítomnosť a vzdialenosť prekážok, sa nazýva Live Braille 
Mini. Rozsah tohto ultrazvukového detektora prekážok je buď 3,5 metra, 
alebo 1,6 metra, už ako si kto nastaví. Využívaný je hlavne 
slabozrakými, ktorí si takýmto nenápadným spôsobom môžu pomôcť pri 
pohybe v interiéroch a v preplnených priestoroch.  

 

Prezentované palice sme si mohli vyskúšať. 
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S pomocou smartfónu 

Ďalšou z predstavovaných pomôcok bol Tech4Freedom UFO (Universal 
Finder). Je to malý zvukový signalizátor, ktorý je možné ovládať zo 
smartfónu. Uľahčí nám lokalizovať napríklad batožinu na páse na letisku, 
vlastné deti na ihrisku, so súpravou týchto zariadení môžeme zvukom 
označiť stĺpiky bránky pre nevidiacich hráčov. Už sa veru nebudú môcť 
vyhovoriť, že počas zápasu nevedeli, kam smerovať loptu. Tento prístroj 
sa dá naprogramovať aj tak, že keď vojdete do svojej kancelárie, na 
obrazovke smartfónu sa vám zobrazí zoznam aktuálnych úloh. Užitočné, 
čo poviete? 

Najväčší ohlas však mal nepochybne OrCam MyEye 02. Ide o malé 
a ľahké zariadenie s miniatúrnou kamerou, ktoré je možné prichytiť 
magnetmi k bočniciam rámov okuliarov. Jeho úlohou je snímať priestor 
pred užívateľom a na základe povelov alebo automaticky hlasovým 
výstupom sprostredkovať rôzne informácie získané z obrazu kamery. 
OrCam MyEye 2.0 využíva riešenia umelej inteligencie. Softvér 
zariadenia sa aktualizuje počítačom alebo mobilom. Je určený pre 
slabozrakých, prakticky nevidiacich aj nevidiacich užívateľov (títo 
potrebujú krátky zácvik, aby vedeli správne nastaviť smer snímania 
priestoru, textu, predmetu a pod., ale nie je to nenaučiteľné). OrCam 
nám pomôže rozpoznávať tváre, produkty, farby, bankovky, čiarové 
kódy, čísla autobusov, tabule na budovách, nápisy na stenách, 
označenia a oznamy na dverách kancelárií, čo ale stále nie je všetko. Ak 
by ste chceli nejaké čísla, prosím: do pamäte rozpoznávania tvárí sa 
zmestí viac ako 100 vašich známych, do pamäte produktov viac ako 150 
položiek. 

Čísla, za ktorými by ste našli znak eura či dolára, neuvádzam. Sú 
privysoké, tieto pomôcky navyše zatiaľ ani nenájdete na zozname tých, 
ktoré by vám pomohol zaplatiť ÚPSVaR. Ale však možno sa raz 
dočkáme. 

Dušana Blašková 
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Záujemcov v Košiciach predstavili 24. januára OrCam Jakub Kachel zo 
spoločnosti Sagitta z Českej republiky a používateľka zariadenia Hana 
Petrová zo Sjednocenej organizace nevidomých a slabozrakých Českej 
republiky. 
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Dúhovka 
 

 

Špecializovaná príloha časopisu Dúha zameraná na kultúru a umenie 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 
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Všetkými piatimi 

Jedna má oči otvorené, ale „len“ vidí, druhej oči po celý čas 

zakrývajú viečka a život je plný zvukov, dotykov, vôní a chutí. Iba 

spolu však môžu skladať obrazy, iba spolu môžu objímať svet 

v jeho úplnosti. Iba spolu všetkými piatimi zmyslami. 

Nepochybujem, že ste už mali tú česť zoznámiť sa s dvoma dievčatami, 
s ktorými šijú všetci čerti, minimálne ste museli začuť ich štebotanie. 
Ná¬padité, vtipné, na paródii a absurdite postavené dobrodružstvá Mimi 
a Lízy, ktoré sa podľa námetu Kataríny Kerekesovej a Kataríny 
Molákovej zrodili z pera Alexandry Salmely, sú zaradené medzi 
najkrajšie knihy Slovenska za rok 2013, spracované do podoby 
rozhlasovej hry, dokonca televízneho Večerníčka RTVS. Ak popri vás len 
preleteli, že ste sa nestihli ani nadýchnuť, prehoďte slovko-dve z členmi 
zo Základnej organizácie ÚNSS Lučenec, ktorí ich osobne stretli 
v rozprávkovom lese pod Divínskym hradom.  

Zo šedivosti dní do farebnosti fantázie 

Mimi svoje okolie popisuje ako také nijaké, akoby priesvitné. Ale potom, 
keď sa ho dotkne, začuje, ovonia a ochutná, všetko odrazu ožije. 
Čitatelia chtiac-nechtiac vnímajú dej jej optikou, nedostanú všetko na 
podnose, ako sú zvyknutí, čo veľmi pôvabne vytvára atmosféru a zvyšuje 
napätie. Ale prečo práve takýto námet? Čo stálo za nápadom vytvoriť 
dvojicu nevidiaceho a vidiaceho dievčatka a na ich dobrodružstvách 
ukázať, ako môže byť inakosť pre obe strany obohacujúca? Trošku som 
vyzvŕtali Katarínu Kerekesovú, ktorá je popri Ivane Šebestovej a Borisovi 
Šimovi jednou z autorov farbami hýriacich ilustrácií všetkých troch kníh. 

„Príbeh o slepom dievčatku vznikol ako rozprávka na dobrú noc pre moje 
vlastné deti,“ priznala. „Manžel sa venuje dokumentárnemu filmu, kedysi 
mal jeden točiť aj o škole v Levoči, a tak sa ku nám dostal nejaký 
materiál o jej aktivitách. Prečítala som si v ňom aj záznam o návšteve 
týchto detí na výstave ovocia a zeleniny, kde ony jediné mali dovolené 
dotýkať sa vystavených exponátov. Predstavila som si jedno z tých detí 
ako malé čiernovlasé dievčatko. Ako vnímavé, pokojné a zázračné. 
A začala som o ňom vymýšľať krátke príbehy. Moja dcéra bola 
fascinovaná svetom za zavretými očami a ja som si uvedomila, že aj on 
môže byť plný fantázie a farieb. Začala som rozmýšľať o jeho stvárnení 
animáciou a výtvarným výrazom. Pri vymýšľaní námetov som požiadala 
o pomoc priateľku Katku Molákovú, ktorá prišla s tým, že tomuto 
dievčatku by sme mali vymyslieť spoluhráča. A tak sa zrodili Mimi 
a Líza.“ 
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Mimi vo svete zvukov. 

Zdroj: Katarína Kerekesová 

 

Bez bariér 

Ani medzi dievčatami, ani medzi realitou a fantáziou niet bariér. Kniha 
vďaka tomu pomáha búrať predsudky a eliminovať strach zo stretnutia 
s nami. Mimi ale v niečo nie je ako väčšina nevidiacich – má zavreté oči, 
čo sa v skutočnosti stáva veľmi zriedkavo, nechodieva s bielou palicou, 
jej zovňajšok, dokonca i najintímnejší priestor – jej detská izba – sú 
čierno-biele. Rozumiem tejto literárnej symbolike, napokon nejde 
o encyklopédiu o ľuďoch so zrakovým postihnutím, ale nevzniká tu riziko, 
že v niektorých nesprávnych stereotypných predstavách sa detskí 
i dospelí čitatelia utvrdia? 

„Rozumiem vašej otázke. Uvedomujem si, že nikdy nedokážeme podať 
taký ucelený obraz o vašom pocite zo sveta, ako keby nám samým zrak 
chýbal. Naše rozprávky sú však nielen o živote nevidiaceho. Sú aj 
o priateľstve a vzťahoch k druhým. Silným momentom pre nás bolo aj 
sprostredkovanie Miminej výnimočnosti, a to bez ohľadu na to, či je 
nevidiaca, alebo by sme jej dali do vienka iné znevýhodnenie. Musí byť 
rovnako odvážna, dokonca v niečom aj šikovnejšia ako dieťa bez 
postihnutia. Vo svojich snoch a túžbach je ale presne taká istá ako Líza. 
Naším zámerom bolo povedať deťom, že prijať do svojho života niekoho, 
kto možno nevyzerá ako ony, nerozpráva ako ony, sa nemusia báť. 
Neznamená to, že je menejcenný.“ 
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Ilustrácia z kapitoly Kam zmizol tieň? 

Zdroj: Katarína Kerekesová 

 

Odborným okom 

V jednom dobrodružstve je Braillovo písmo z Lízinho pohľadu 
prezentované ako dierky, Mimi to ale vzápätí uvedie na pravú mieru – 
nie dierky, ale vyrazené bodky, ktorých sa dotýka prstami. Neviem ale, či 
detský čitateľ pochopí, že z jednej strany sa braillovský text môže javiť 
ako dierky, ale je to rubová strana. 

„Vo filme pre deti sme museli často pristúpiť k zjednodušeniu, tak je to aj 
s Braillovým písmom. Prelína sa nám vždy cez ten edukatívny zámer aj 
príbeh, ktorý rozprávame. Niekedy aj niekoľko jeho línií. Možno preto sa 
to tak javí. Stále nám však išlo o to dostať do rozprávok aj iné hodnoty 
ako len samotnú edukáciu. Veľkú dilemu sme mali v seriáli napríklad so 
slovom „slepá“. Nevedeli sme sa rozhodnúť medzi „slepou“ 
a „nevidomou“. Viem, že by bolo korektnejšie použiť slovíčko nevidiaca či 
nevidomá, ale napokon sme v úvode, kde sa Mimi sama predstavuje, 
zvolili slovo „slepá“. Práve preto, aby malé deti výrazu dobre rozumeli. 
Teraz sa už nebojím ponúknuť im slovo „nevidiaca“. Verím, že mnohé 
deti už vedia, čo to znamená. Aj vďaka Mimi.“ 
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Výťažok z premietania dobrodružstiev nerozlučných kamarátok na 
Medzinárodnom festivale filmových klubov Febiofest, ktorý sa uskutočnil 
v decembri 2018 v Bratislave, putoval k nám. Vstupné vo výške 300 € 
použijeme na podporu aktivít ÚNSS. Ďakujeme!  

Zdroj: Richard Dömös 

Žriedla informácií 

V školách sa téme zdravotné postihnutie nevenuje dostatočná 
pozornosť, resp. nie je uchopená celkom správne. Táto kniha by mohla 
byť nenásilnou učebnicou, sprievodcom každodennosťou nevidiacich. 
Preto by som sa chcela spýtať, odkiaľ ste vy čerpali informácie.Máte 
nejakú osobnú skúsenosť?  

„Samozrejme snažili sme sa nabrať nejaké vedomosti z publikovaných 
zdrojov, nesmiernym prínosom bola návšteva školy pre nevidiace 
a slabozraké deti na Svrčej ulici v Bratislave, ale najviac som sa 
spoliehala na svoju empatiu. Aspoň sčasti som sa chcela vcítiť do 
pocitov nevidiaceho a transformovať ho do slov a obrazov pre malé 
vidiace dieťa. Preto tie zavreté oči, preto aj čierno-biela izba a šaty. Sú to 
pre nás symboly, ktoré Mimi navonok odlišujú, ale práve v nich je ukrytá 
sila prekvapenia, čo všetko dokáže. Zavreté oči boli niečím veľmi 
samozrejmým a pritom vlastne veľmi poetickým. Jednoducho to malému 
dieťaťu, ktoré vidí, približuje, že Mimi je nevidiaca. Epizóda za epizódou 
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potom ukazuje, že aj napriek tomu sa môže pohybovať, hrať, cítiť ako 
ono. Bielu palicu i psíka sme zvažovali, v jednej z epizód sme s tou 
témou trocha aj pracovali, ale napokon sme sa týchto nástrojov vzdali, 
pretože je to vlastne tak trocha Líza, čo ich zosobňuje. Možno však ešte 
s nimi raz budeme hrať.“  

Dušana Blašková 

Tmavomodrý festival 

Inšpiráciou názvu bola pieseň Tmavomodrý svět, ktorej text 

napísali Jiří Voskovec a Jan Werich, hudbu skomponoval Jaroslav 

Ježek. Zvlášť zarezonovali verše: „Tak, kam se poděl můj doposud 

dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. 

Tmavomodrý mrak.“ Tento rok zaznejú v Brne už po tridsiaty raz. 

V dňoch 16. – 18. mája 2019 nás v Brne čaká jubilejný ročník 
medzinárodného festivalu, na ktorom sa stretávajú nevidiace 
a slabozraké deti a mládež (nie len z Českej republiky) a širokej 
verejnosti predstavujú svoj talent a svoj život so zrakovým postihnutím. 
V prípravnej fáze je množstvo vystúpení, zážitkový deň pre všetkých, 
ktorí by si tú našu kožu chceli na chvíľku navliecť, šifrovacia hra či 
ukážky výcviku vodiacich psov. V tejto oblasti budeme mať aj my svojho 
zástupcu – na jubilejnom ročníku sa totiž zúčastní aj Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné psy. Mimochodom, vedeli ste, že je to jediná 
organizácia na Slovensku, ktorá získala akreditáciu od International 
Guide Dog Federation? To, že v posledných rokoch ch sa popri výcviku 
psov pre ľudí so zrakovým postihnutím špecializujú aj na výcvik psov 
asistenčných a signálnych, ste určite zachytili, ale skúsili by ste si tipnúť, 
koľko tých vodiacich vycvičili a odovzdali klientom od roku 1995? 
Predstavte si, prekročili už sto dvadsiatku! Ale to sme trošku odbočili.  

Sprievodnou akciou Tmavomodrého festivalu je už tradičná jarná Agora 
2019, teda odborné vzdelávacie podujatie o informačných 
a komunikačných technológiách pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorú 
si 18. a 19. mája vezme pod patronát Středisko Teiresiás z Masarykovej 
univerzity. Vyvrcholením festivalu bude benefičný koncert, ktorého 
výťažok poputuje na podporu nevidiacich a slabozrakých detí. 

Viac informácií vám poskytne Ilona Pawerová  

(e-mail: pawerova@ticbrno.cz).  

(red) 
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Pätnásť rokov Nádeje 

Členky speváckej skupiny Nádej zo zemplínskej základnej 

organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 

oslávili 15. výročie slávnostným koncertom. Sedem žien s krásnym 

hlasom získalo Plaketu Michaloviec za dôstojnú reprezentáciu 

mesta. 

Poznáme ich z vystúpení na medzinárodných, celoslovenských, 
krajských aj okresných súťažiach pre ľudí so zrakovým postihnutím, 
z ktorých obsadili nejedno popredné umiestnenie. Ale kedy a ako sa 
Nádej vlastne zrodila?  

„Bývalá vedúca košického krajského strediska pani Petiová nabádala 
členov na rozvoj spolkovej činnosti podľa záujmu, a tak vznikol krúžok 
ručných prác, šachový aj spevácky,“ píše v liste Mária Lorincová, 
predsedníčka základnej organizácie ÚNSS v Michalovciach. „Vedenia 
speváckeho krúžku sa zhostila Anka Rovňaková, ktorá mala v tejto 
oblasti bohaté skúsenosti. A keďže je obľúbená, je dobrý človek 
a zároveň aj dobrá manažérka, za krátky čas mala jej spevácka skupina 
štyroch členov, neskôr sa rozrástla o ďalších troch. Zo začiatku skladala 
Anka vlastné verše piesní, dnes má Nádej vo svojom repertoári aj 
zľudovené slovenské piesne,“ opisuje Mária Lorincová. 

Ocenenie talentu 

Na slávnostnom koncerte vystúpila Nádej spolu so speváckou skupinou 
VÁNOK, ktorá oslávila 10. výročie založenia, a to pod odborným 
vedením akordeonistu Vladimíra Tatarku. Primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák poďakoval pani Anke Rovňakovej za obetavú prácu 
a spevácka skupina bola ocenená Plaketou mesta Michalovce. Pri tejto 
príležitosti dostali od neho všetky členky osobný ďakovný list. Na akcii 
nechýbali ani zástupcovia košického krajského strediska i krajskej rady 
ÚNSS. 

(red) 
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Spevácky súbor z Michaloviec získal ocenenie za dôstojnú reprezentáciu 
mesta. 

 

Slepecké trapasy 

Autorská a čitateľská súťaž o ceny – ideme ďalej! 

Osem hlasujúcich svojimi bodmi rozhodlo, že trapasom roka sa stal 
príspevok č. 2 s názvom Kto je otec, ktorý získal šťastných 13 bodov. 
Štefan Kiss od nás teda získava vecnú cenu. Treba povedať, že súťažil 
sám so sebou. Na 2. mieste totiž so ziskom šiestich bodov skončil jeho 
druhý príspevok Žobrák označený číslom 4. Príspevok č. 1 Plná – 
prázdna fľaša získal 3 body a príspevok č.3 V reštaurácii mal o jeden 
bod menej. Ako sme sľúbili, trom vylosovaným hlasujúcim finálového 
kola tiež zasielame vecnú cenu. 

V 6. čísle Dúhy som sa vyhrážal, že súťaž končí, pretože nemáme čo 
uverejňovať. Myslel som to vážne, ale v duchu som sa nádejal, že to 
možno vyprovokuje autorov k ďalším príspevkom. Podarilo sa! Ozvalo sa 
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päť autorov, tak ideme ďalej. Ako dlho, záleží na počte zaslaných 
zážitkov.  

Pre nováčikov pripomínam, že každý hlasujúci môže svoje 3 body 
ľubovoľne rozdeliť medzi trapasy mailom na adresu duha@unss.sk (do 
predmetu uveďte Hlasovanie) alebo poštou na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 
842 50 Bratislava (samozrejme, prijímame aj hlasovanie písané 
Braillovým písmom). Termín uzávierky je 5. apríl 2019. 

Josef Zbranek 

 

1. Som zlodejkou bielych palíc 

Sú to roky dozadu, keď som raz tak šla do Únie na Sekulskú. Sadla som 
si pri Poluse na dvojku a zamyslená som sa viezla k Centrumu. Studený 
ženský hlas oznámil, že nasleduje zastávka Borská, a to bol pre mňa 
signál prebrať sa z myšlienok, lebo sa treba chystať vystupovať. Lenže 
vedľa mňa stál mladý muž, ktorý svoju bielu palicu držal tak, že keď som 
sa obzrela jeho smerom, do môjho riadne zúženého zorného poľa sa 
dostala akurát jeho biela palica. Nanešťastie to  moje oko vyhodnotilo 
ako madlo, takže som sa toho „madla“ chytila a chystala som sa vstať. 
Mladý muž, samozrejme, nelenil a na celú električku skríkol, že mu 
niekto kradne bielu palicu. V záchvate smiechu som sa zmohla akurát na 
„prepáčte“ a po chvíli sme vystúpili. Ja som si rozložila svoju palicu 
a odkráčala som na Úrad ÚNSS a mladík na KS. K cestičke na Úrad 
vedie 13 schodov, ale zvládla som ich asi na trikrát – tak som sa smiala. 
No, pre okoloidúce autá to musel byť pohľad pre bohov – medzi štvrtým 
a piatym schodom stojí a plače od smiechu baba s bielou palicou... 
Netuším, koho som to vtedy chcela „okradnúť“ o jeho bielu palicu, lebo 
kým som sa ja pozdravila s Vierkou a spol. a prišla som na stredisko, už 
som od dotyčného počula len: „Ponáhľam sa teda na ten úrad, ďakujem 
a prajem pekný deň.“ To bol, samozrejme, impulz k môjmu ďalšiemu 
smiechu. Čo dodať? Ja viem, že nie som kompletná. 

-eka-  

 

2. Femme fatale 

Je to už pekných pár rokov, čo som zavítala do agentúry osobnej 
asistencie v Košiciach. Neviem, či aj dnes, ale vtedy to bol útulný 
domčúrik plný usmiatych ľudí, s telocvičňou, bazénom a vôbec všeličím, 
vďaka čomu každý odchádzal vyrelaxovaný do vôle. Zoznámila som sa 
tam vtedy so synom majiteľky, veľmi životaschopným chalanom, ktorý si 

mailto:duha@unss.sk
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ma dodnes pamätá, hoci sme sa dobrých 15 rokov nevideli. A nie je to 
mojou osudovou príťažlivosťou! Predstavovali nás, hovorím si, reku, 
dievča, trochu asertivity, nech je ten stisk poriadny, sebavedomý. 
Vystrčila som teda energicky ruku pred seba a milému chalanovi som 
jednu poriadnu vylepila. To, že je na vozíčku, mi zatajili. 

-DuB- 

 

3. Ach, tie pády! 

Stalo sa mi to, keď som rapídne strácal zrak. Ešte som nemal bielu 
palicu, a tak sa mi podarilo spadnúť priamo pred Ministerstvom financií, 
nepostrehnúc dva schodíky smerom dolu. Ako som sa tam vyvaľoval na 
chodníku, pristúpila ku mne jedna dáma a spýtala sa ma, čo mi je. Keď 
som jej oznámil, že som slepý, nezaváhala ani chvíľu: „Chvála Pánu 
Bohu! Ja som sa bála, že ste opitý.“ a pokračovala ďalej v ceste. 

Igor H. 

 

4. Štuchance  

Chodili sme spoločne s manželkou autobusom do práce. Jedného dňa 
sa zdržala doma, tak som šiel sám. Už som sedel v autobuse, keď 
dobehla. Len mi povedala „sadnem si pred teba“ a autobus sa rozbehol. 
Prišla zastávka, kde bolo treba vystúpiť, a ja som štuchol manželku pod 
rebro a hovorím: „Vystupujeme.“ Ale ona neodpovedala. Tak som to 
urobil ešte raz a silnejšie. „Vystupujeme. Čo spíš?“ Vtedy mi svitlo: 
manželka sedí predo mnou. Úplne mi vyrazilo dych! Samozrejme som sa 
ospravedlnil a rýchlo vystúpil. Pani ma však dobehla a hovorí so 
smiechom: „To som bola ja, čo ste do mňa štuchali.“ So smiechom sme 
sa pobrali do práce a dlho ešte spomínali. 

Milan Motyčák  

 

5. Zlodejka 

Jedného dňa som na priechode pre chodcov prechádzala cez cestu. 
Jedno oko som mala pod obväzom, druhé mi oslepilo slnko. Na 
obrubníku som sa potkla. Už som sa videla na zemi. Ale poznáte to – 
každý z nás má v sebe akýsi pud sebazáchovy. Ten mi hovoril: „Chyť sa 
niečoho alebo niekoho.“ Narýchlo som sa chytila oproti idúcej panej. 
Nebolo by na tom nič zvláštne, keby som jej z pleca nestrhla ramienko 
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kabelky. Vyzeralo to, že ju chcem okradnúť. Pani začala po mne kričať: 
„Čo to robíte? Kradnete!?“ Preľaknutá z celej situácie som sa zmohla len 
na slovíčko „prepáčte“ a už ma nebolo. Tá pani si ma možno pamätá 
a vo svojej pamäti má zafixované, že som zlodejka. 

Renata Oláhová 
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