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Úvodník 
 

Milí čitatelia, 

žijeme zvláštnu dobu. Inú, novú, nepoznanú. Niekto dobu plnú neistoty, 
strachu, obmedzení, niekto dobu nových príležitostí. Záleží len a len na 
nás, čím svoju dušu nakŕmime. Výlučne pasívne nasávanie informácií, aj 
keď prospešných a motivačných, nestačí. Na pochody v hlave, ktoré sú 
často ako nevyžiadaná pošta, niet lepšieho lieku ako pohyb. A to aj 
vtedy, keď nie ste nadaným športovcom, ktorý rýchlo behá, zvláda letné 
i zimné športy, zvlášť keď je limitovaný zrakovým postihnutím. Uplynulý 
rok poskytol priestor aj na hlbšie zamyslenie sa nad tým, čo by bolo 
možné urobiť pre svoje zdravie a posilnenie imunity. Jednou z možností 
je i zimné plávanie. 

Väčšina ľudí vníma chlad ako diskomfort, na ľadové medvede pozeráme 
ako na svorku bláznov, dobrovoľne sa týrajúcich neznesiteľnou zimou. 
Niekedy ale treba vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a prekonať strach. 
Oplatí sa to, verte mi. 

Ideálnym spôsobom ako začať, je dať si v rámci jarného či letného 
osvieženia studenú sprchu a neprestať s tým ani vtedy, keď teplota 
vonku začne klesať. Pozitívne účinky studenej vody na telo, psychiku 
i náladu sa dostavia pomerne rýchlo. Prirodzeným ďalším krokom je 
otužovanie v prírode, čo je zásadný zlom vo vnímaní limitov svojho tela. 
Je celkom iné ponoriť sa a naraz cítiť chlad každou bunkou tela. Zavrieť 
oči a prijať ho nie ako nepriateľa, ale ako výzvu. Len vnímať a dýchať. 
Najťažšie sú prvé dve minúty adaptácie, pretože telo reaguje bolesťou. 
Potom však nastáva ďalšia fáza: uvoľnenie a radosť, dokonca sa už dá 
aj plávať, pretože bolesť postupne povoľuje. Samozrejme, plávanie je 
trochu iné, končatiny sú stuhnuté a ťažšie ovládateľné, radšej preto 
netreba preceňovať svoje sily a nemieriť do hlbších vôd. Úplne stačí v tej 
chladnej mase stáť. Odporúčané časy pobytu vo vode ako aj ďalšie 
informácie sa dajú naštudovať, no najdôležitejšie je počúvať vlastné telo, 
to vám dá najviac a najdôveryhodnejších inštrukcií. Po pobyte 
v chladnej, studenej až ľadovej vode je nutné sa čo najskôr osušiť 
a zaodieť do teplého. Po piatich minútach príde triaška, ktorá znemožní 
akúkoľvek aktivitu – aj napiť sa teplého čaju bude problém. Ak sa vaše 
telo prirodzene nebude snažiť trasom svalov zahriať, budete mu musieť 
pomôcť nejakou aktivitou, napríklad drepmi, behom či skákaním. To ale 
hravo zvládnete, pretože v žilách vám už budú kolovať hormóny šťastia, 
budete sa cítiť ako znovuzrodený. 
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Pýtate sa, prečo by bolo vhodné otužovať? Veda potvrdzuje, že otužilci 
majú o 20 – 30 percent lepšiu imunitu. Navyše, ak sa podarí vytvoriť 
z otužovania rituál, pomôžete nielen svojmu telu, ale i hlave. Tým, že sa 
prekonáte a vojdete do vody, ktorá nie je nikomu z nás príjemná, iba 
niekomu je menej nepríjemná, budujete v sebe schopnosť vystavovať sa 
pravidelnému diskomfortu, vďaka čomu budete lepšie čeliť ťažším 
životným situáciám. 

Máme tu nový rok, rok plný netušených možností, výziev, nových 
začiatkov a štartov. Všetkým vám prajem radosť z maličkostí, 
optimistický pohľad na svet a intenzívne prežívanie každučkej chvíle, či 
už to bude hlboko v studenej vode, alebo vysoko v teplom vzduchu. 

 

Klaudia Zacharová 
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Spravodajstvo 

Po takmer 40-ročnom úsilí máme slovenskú autoritu 

pre Braillovo písmo 

V druhej polovici minulého storočia sme limity Braillovho písma 

(BP) začali pociťovať akosi intenzívnejšie. Počet nevidiacich, ktorí 

mali záujem o štúdium matematiky, technických a prírodných vied, 

informatiky, jazykov či ekonómie narastal a texty v BP (na papieri 

alebo na hmatových displejoch) neboli jednotné, so špeciálnymi 

znakmi si každý radil, ako vedel.  

Šesťbodové BP má totiž len 64 rôznych znakov vrátane medzery, čo je 
veľmi málo, jednotlivé symboly preto niekedy musíme reprezentovať aj 
viacbunkovými znakmi. Význam však musia mať jednoznačný (či už 
stoja samostatne, alebo v skupinách), a to aspoň v textoch z toho istého 
odboru. Takže štandardizácia áno. Ale prečo špeciálne slovenská? 
Prečo sme ju nemohli prebrať zo zahraničia? Jednoducho preto, lebo 
naša materčina má až 17 písmen s diakritikou, inými slovami, až 17 
variácií bodov z možných 64 využíva na zápis písmen, zatiaľ čo napr. 
v angličtine konkrétne tieto reprezentujú interpunkčné a matematické 
znaky. 

„Ešte v polovici 80. rokov sa niekoľko nevidiacich nadšencov pustilo do 
prekladu a prispôsobenia komplexného ruského systému BP prakticky 
pre všetky vedné odbory od matematiky cez programovanie 
a astronómiu až po teóriu grafov a štrukturálne vzorce molekúl,“ 
približuje Branislav Mamojka, ktorý o slovenskú autoritu pre BP (SABP) 
usiloval medzi prvými. „Systém bol veľmi dobre rozpracovaný, lebo už 
v tom čase bolo v Rusku množstvo špičkových nevidiacich vedcov 
a programátorov. Osobne som mal česť poznať viacerých z nich, napr. 
odborníka na kvantovú chémiu prof. Adamova, špecialistu na lineárnu 
algebru doc. Proskuriakova a doc. Golubčikova z oblasti teórie grafov, 
ktorý ako vášnivý rádioamatér vyvinul aj braillovský zápis 
rádiotechnických schém. Asi sme ale s touto iniciatívou prišli trochu 
predčasne, lebo záujemcov o spomínané odbory bolo málo, a tak sa 
preložený systém príliš nerozšíril.“ 
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Začiatok 90. rokov a nové impulzy v rozvoji BP  

Prvým bolo založenie Centra na podporu študentov so zrakovým 
postihnutím na UK (výsledok spolupráce na projekte Tempus), postupné 
využívanie systému na prepis odborných textov do BP z univerzity 
v Karlsruhe a rozdelenie Česko-Slovenska. Po osamostatnení sme totiž 
potrebovali aj skutočne vlastný systém písma pre nevidiacich. Žiadna 
oficiálna inštitúcia však nemala záujem prevziať iniciatívu, preto sa jej 
chopila ÚNSS. Dňa 19. 4. 1996 sa stretli poverení zástupcovia ÚNSS, 
Ústrednej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (dnes 
SKN), RSZP a špeciálnych ZŠ z Bratislavy, Levoče a Košíc a schválili 
návrh Zápisu slovenského znakového kódu Braillovho slepeckého 
písma. Základom bol spomínaný ruský systém, ktorý sa používa dodnes. 

Komisia zostavila publikáciu s názvom Pravidlá zápisu slovenského 
Braillovho písma, ktorá popisuje všeobecné pravidlá zápisu, variácie 
bodov pre prefixy, číslice, písmená slovenskej abecedy, interpunkčné 
znamienka, matematický text (napr. relačné znamienka, zátvorky, 
množinová symbolika, geometria, zlomky, mocniny a odmocniny, 
funkcie, kombinatorika, analýza a i.), fyzikálne a chemické texty. Neskôr 
sa venovala pozornosť zabudovaniu slovenčiny do softvérovej knižnice 
Liblouis, ktorá sa používa ako programový modul na zabezpečenie 
braillovského prekladu v niektorých braillovských editoroch a driveroch 
pre braillovské displeje. Kvalita prekladu pre rôzne jazyky je v rozpätí od 
dobrej až po značne chybovú, slovenčina je zatiaľ bližšie k tomu 
horšiemu koncu. Na knižnici Liblouis treba ešte popracovať, so 
slovenčinou nám pomôže uvádzať na náš trh ďalšie zariadenia. Len na 
okraj uvádzam, že programovania slovenčiny sa ujal Peter Vágner, 
metodike a testovaniu sa venoval Branislav Mamojka. 

Nemožno nespomenúť ešte jeden významný medzník rozvoja 
braillovskej kultúry z roku 2008, a to novelizáciu zákona 211/2000 
Z.Z o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou nám, treba povedať, že 
po tvrdých bojoch, bolo priznané právo komunikovať s verejnou správou 
v BP a rovnako v BP od nej vyžadovať informácie. 

Víťazné ťaženie 

Najdôležitejšiu podporu na ceste za SABP nám však poskytol Dohovor 
o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovensko ratifikovalo 
v roku 2010. 

„Po piatich rokoch sa začal proces hodnotenia implementácie Dohovoru 
pred výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím,“ 
pokračuje v rozprávaní Branislav Mamojka. „ÚNSS spolu s ďalšími 
organizáciami osôb so zdravotným postihnutím vypracovala alternatívnu 
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správu k východiskovej správe vlády SR k implementácii dohovoru, do 
ktorej sme zapracovali aj potrebu zriadiť SABP. V septembri 2015 
i počas konštruktívneho dialógu s vládou SR v apríli 2016 v Ženeve sme 
mali možnosť osobne rokovať s členmi výboru, a tak sa naša požiadavka 
ako odporúčanie č. 65 dostala do záverečných odporúčaní výboru. 
A zrejme práve to bolo základným impulzom pre vládu SR začať 
seriózne uvažovať o zriadení SABP. Začalo to hľadaním kompetentného 
ministerstva (do úvahy prichádzalo MŠ, MK v spolupráci s MPSVaR, kde 
je kontaktné miesto pre implementáciu dohovoru OSN), napokon sa 
garantom stalo MK a bolo rozhodnuté, že SABP bude zriadená v rámci 
SKN Mateja Hrebendu v Levoči. V septembri 2019 sme výbor informovali 
o plnení odporúčaní z roku 2016 a odpovedali na otázky jeho členov, po 
mesiaci dostala otázky naša vláda, okrem iných aj o zriadení SABP, čo 
celý proces výrazne urýchlilo,“ uzatvára predseda ÚNSS. 

Slovenská autorita pre Braillovo písmo 

Špecializované pracovisko SABP vzniklo v decembri 2020. bude 
zodpovedať za komplexné štandardy tvorby a používania BP a reliéfnej 
grafiky na Slovensku. Jeho úlohou bude zostaviť publikáciu o zápisoch 
literárneho, odborného BP i BP pre počítače a braillovské elektronické 
prístroje, prispieť k tvorbe metodík na výučbu BP, sprostredkovať 
informácie o vývoji technológií v oblasti používania BP vo svete 
a v neposlednom rade propagovať dôležitosť bodiek a usilovať sa 
o rozšírenie ich výskytu v našom každodennom živote. 

„Naša inštitúcia pracuje s BP od svojho vzniku. Najmä tie začiatky – 
obdobie bez dnešných technických vymožeností – neboli jednoduché, 
hlavne v prípade textov učebníc pre žiakov ZŠ. Vždy sme ale 
v spolupráci s odborníkmi, najmä špeciálnymi pedagógmi daného 
predmetu, našli spôsob, ako ten ktorý znak zapísať. Mali sme akési 
vlastné štandardy, ktoré sme používali,“ hovorí riaditeľ SKN František 
Hasaj. „Boli sme poctení, keď Ministerstvo kultúry SR napokon navrhlo, 
aby špecializované pracovisko vzniklo ako integrálna súčasť našej 
inštitúcie. A po osobnom stretnutí s Michalom Tkáčikom som nadobudol 
pocit, že práve on je priam predurčený na túto pozíciu a že to s ním ako 
s hlavou tohto oddelenia bude fungovať. A čo ma presvedčilo? Jeho 
znalosť problematiky ľudí so zrakovým postihnutím aj na medzinárodnej 
úrovni, komunikačné zručnosti, aktívna angličtina, počítačová 
gramotnosť, bezproblémová orientácia v známom i neznámom prostredí 
a, pravdaže, aktívna znalosť BP,“ odpovedal mi riaditeľ SKN skôr, než 
som stihla položiť otázku. 
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Michal Tkáčik 

Zdroj: archív Michala Tkáčika 

 

Plány a predsavzatia 

Kontrola úloh a výsledky práce SABP budú zahrnuté do polročných 

a ročných správ o činnosti SKN, predkladaných Ministerstvu 

kultúry SR, široká verejnosť bude informovaná prostredníctvom 

stránky knižnice, sociálnych sietí, mediálnych výstupov a osobných 

stretnutí. Mňa však zaujímali aj predbežné plány a predsavzatia, 

s ktorými Michal Tkáčik do Levoče prichádza. 

Prvou spomedzi všetkých úloh a aktivít, ktoré bude SABP zabezpečovať, 
bude kodifikácia BP na Slovensku. Je naozaj dôležité docieliť nielen to, 
aby špeciálne znaky písal každý rovnako, ale aj to, aby inštitúcie, ktoré 
v BP tlačia, mali referenčný bod, príručku, po ktorej môžu pri 
akýchkoľvek neistotách siahnuť. Budeme budovať na dosiaľ vyvíjanom 
úsilí ľudí, ktorí už v minulosti na poli tvorby a rozvoja BP na Slovensku 
urobili obrovský kus práce, zároveň budeme počúvať aktuálne potreby 
tých, ktorí sa vo svojej práci s úskaliami zápisu v bodkách stretávajú 
denne. U nás i v zahraničí. Národné autority pre Braillovo písmo totiž 
v mnohých štátoch fungujú už dávno, určite bude mojím osobným cieľom 
i cieľom SABP načerpať z ich skúseností a preniesť k nám čo možno 
najviac poznatkov o tvorbe zápisu či výučbe BP. Budeme aktívne 
komunikovať s inými krajinami a veríme, že sa vytvoria plodné 
partnerstvá. 



  

9 
 

Čo presne si pod pojmom „kodifikácia“ máme predstaviť? Čo sa 

bude diať po tom, ako nejakej konkrétnej variácii bodov prisúdite 

význam? 

Cieľom kodifikácie je zjednotiť zápisy a flexibilne reagovať na potreby 
nových znakov či spôsobov zápisu. Úlohou spomínanej príručky je 
všetky znaky či symboly zhromaždiť na jednom mieste a zahrnúť čo 
najväčšie spektrum potrieb zápisu v BP. Spolupráca so zahraničnými 
partnermi nám umožní flexibilnejšie reagovať na zápis v cudzom jazyku, 
napr. v prípade učebníc“ 

Máš plán, ktorý zahŕňa všetky oblasti používania BP vrátane 

pravidiel prepisu do podoby vhodnej pre tlač, používanie 

braillovského riadku a podobne? 

Áno, plán mám. Otvorene som už s niektorými odborníkmi a ľuďmi, ktorí 
sa touto problematikou zaoberajú, hovoril a rozhodne v tom mienim 
pokračovať. Bude mojou úlohou zabezpečiť, aby sa všetky tieto oblasti 
brali do úvahy a aby sme nič nezanedbali. Je to úloha na dlhý čas 
a vyžaduje veľa práce – jedna vec je obsiahnuť čo najviac oblastí, druhá, 
s ktorou počítame, že sa neustále môžu vynárať nové a nové. Ja som 
otvorený človek a budem počúvať tých, ktorí majú k tejto problematike čo 
povedať. Čaká nás hľadanie cesty, ako zabezpečiť efektívne riešenie 
vzniknutých komplikácií či ťažkostí tvorby BP, jeho výučby, výskumu ale 
aj osvety a používania v každodennom živote. 

Tvojou pravou rukou bude rada zložená zo zástupcov inštitúcií, 

ktoré s ľuďmi so zrakovým postihnutím dlhodobo pracujú. Môžeš 

nám, prosím, o svojich budúcich kolegoch prezradiť viac? 

Ustanovenie Rady SABP a vypracovanie s tým spojených dokumentov 
a dohôd patrí medzi moje prvé úlohy. Pred relevantné inštitúcie chceme 
predstúpiť s jasnou predstavou a prezentáciou navrhovaného konceptu 
rady SABP, jej cieľov a funkcií, svojho zástupcu následne nominujú ony 
samy. Rozsah jej činnosti, resp. činnosti jednotlivých jej členov, 
fungovanie rady ako celku, ale aj pracovných skupín budeme ešte len 
vypracúvať, vytvoríme ich na pôde SKN. všetky informácie o rade však 
zverejníme na stránke, ktorú SABP venujeme. 

Máš premyslené, ako asi by malo prebiehať zavedenie 

kodifikovaných znakov do praxe? Špeciálne školy sa dajú 

podchytiť pomerne jednoducho, ale ako sa tieto informácie dostanú 

k tým, ktorí sa vzdelávajú integrovane? 
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SABP bude rozhodne úzko spolupracovať so špeciálnymi školami, so 
špeciálno-pedagogickými poradňami, ktoré pri nich fungujú, 
s požiadavkou na spoluprácu však oslovíme aj tých, ktorí s integrovane 
študujúcimi prichádzajú do kontaktu najviac.“ 

Súčasťou Tvojej práce bude aj propagácia BP a zároveň podpora, 

uľahčovanie a presadzovanie jeho výskumu. Môžeš nám to, prosím, 

rozmeniť na drobné? 

„Naším cieľom je nielen vytvárať štandardy zápisu, ale priniesť BP do 
života ľuďom na miestach, kde by im naozaj pomohlo a kde by bolo jeho 
použitie vhodné. Cieľom SABP je nielen práca s písmenkami v rámci 
publikácií a príručiek, určite budeme pracovať aj na zdôrazňovaní 
dôležitosti BP pre nevidiacich. Vo viacerých krajinách som v tomto smere 
zachytil veľký posun, verím, že na pevných základoch od našich kolegov 
a so skúsenosťami od tých zahraničných pozíciu BP na Slovensku 
skutočne funkčne a užitočne upevníme. 

Máš v tejto chvíli už predstavu aj o tom, ako zabezpečiť 

udržateľnosť a rozvoj slovenskej abecedy? Myslím vzhľadom na 

prísun nových znakov pre oblasti, ktoré v úvode pokryté nebudú. 

S ohľadom na to, že štandardizácia má byť stabilným a referenčným 
dokumentom z hľadiska dlhoročnej platnosti, bude určite jedným 
z mojich cieľov presadzovať možnosť jej flexibilnej aktualizácie. 
Považujem za dôležité už vopred myslieť na to, že o pár rokov môžu byť 
potreby zápisu špeciálnych znakov iné, môžu vzniknúť nové znaky, nová 
oblasť, ktorú sme dosiaľ nepokryli a podobne. 

A nateraz posledná otázka: prečo si sa rozhodol túto ponuku prijať 

a čo všetko v Michalovi Tkáčikovi vkročí do historickej budovy 

knižnice? 

Táto pozícia podľa môjho názoru vyžaduje predovšetkým koordináciu, 
určitú formu manažmentu a zodpovednosti. Za 10 rokov v nadnárodnej 
spoločnosti som nadobudol veľa zručností, ktoré tu zúročím: 
dennodenne som komunikoval s klientmi, zodpovedal som za riešenie 
prípadov najrôznejšieho charakteru, prešiel som si všemožnými 
spôsobmi komunikácie medzi ľuďmi, a to najmä z neľahkej pozície – 
obhajujúc pravidlá firmy a zároveň brániac záujmy či potreby klienta. Ak 
je jedným z našich cieľov propagovať či predávať myšlienku, treba 
myslieť určitým spôsobom, a ja som sa to v tej firme naučil. Naučil som 
sa svoje myšlienky a nápady vysloviť a podporiť argumentmi, stáť si za 
nimi. V práci som 10 rokov používal anglický jazyk a môžem tak bez 
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problémov komunikovať s kolegami zo zahraničia. Som otvorený 
počúvať ľudí, ktorí vedia o problematike rozumne hovoriť, diskutovať 
o komplikovanejších veciach a hlavne som pripravený venovať 
myšlienke tvorby a rozvoja BP svoje pracovné srdce – vždy to mám 
s prácou tak, nebude to inak ani v tomto prípade. Vzal som myšlienku 
SABP za svoju a urobím všetko pre to, aby sa ešte o SABP a BP veľa 
počulo, no najmä hmatalo. Hmatalo tam, kde by ľudia tie bodky skutočne 
ocenili a prijali. 

Tebe i Rade SABP veľmi-preveľmi držíme palce a prajeme dostatok 

energie, tvorivosti a argumentov, aby bolo všetkým – nevidiacim 

i vidiacim jasné, ako je dôležité mať Brailla. 

Dušana Blašková 

Ovenčená Biela pastelka  

  

Biela pastelka a predovšetkým celý organizačný tím a dobrovoľníci 

Prešovského kraja mali nedávno dôvod na radosť – získali 

ocenenie Srdce na dlani, ktoré už takmer dvadsať rokov udeľuje 

Prešovské dobrovoľnícke centrum, vlani pod záštitou predsedu 

PSK Milana Majerského. V mene ÚNSS prevzala významné 

ocenenie predsedníčka ZO Prešov Mária Barbasová. 

Zástupcovia dobrovoľníckeho centra udelili ÚNSS, jej krajskému 
stredisku v Prešove, ale predovšetkým dobrovoľníkom verejnej zbierky 
Biela pastelka mimoriadne ocenenie Srdce na dlani 2020 v kategórii 
PROJEKT/PROGRAM. Spoločne sa totiž opäť podpísali pod skvelý 
výsledok za svoj región – počas uplynulého ročníka zbierky sa im 
podarilo vyzbierať vyše 22 000 EUR.  

„Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa v roku 2020 podieľali na príprave 
a realizácii zbierky Biela pastelka. Všetkým predsedom základných 
organizácií, pôsobiacich na území PSK, menovite Michalovi 
Muravskému zo ZO č. 12 Humenné, Václavovi Trnkovi zo ZO č. 19 
Levoča, Mariánovi Zvalenému zo ZO č. 28 Poprad, Márii Barbasovej zo 
ZO č. 30 Prešov, Nadežde Muščíkovej zo ZO č. 43 Svidník, Márii 
Šuťákovej zo ZO č. 46 Stará Ľubovňa, ako aj ostatným členom ÚNSS, 
ktorí pracovali s veľkým nasadením,“ vyjadrila uznanie vedúca KS 
Katarína Šmajdová Búšová. „Samozrejme, veľká vďaka patrí aj 
pedagógom, žiakom základných a študentom stredných škôl. Sú pre nás 
veľkou oporou a podporou, iba s nimi je náš kraj každoročne jedným 
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z najúspešnejších. V uplynulom roku sa nám podarilo spolupracovať 
z vyše dvomi stovkami škôl, mali sme vytvorených 259 tímov s viac ako 
780 dobrovoľníkmi,“ dopĺňa.  

 

Ocenenie Srdce na dlani 2020 udelené dobrovoľníkom PSK  

Autor: Katarína Šmajdová Búšová 

 

Kapitola však ešte dopísaná nie je. Zároveň s krajským ocenením totiž 
zbierka Biela pastelka postupuje aj do kola národného. Držte nám palce, 
aby to vyšlo! Bol by to príjemný darček k jej 20. ročníku, ktorý sme 
v januári odštartovali. 

Eliška Fričovská 
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Na svete je nové občianske združenie zamerané na 

výcvik vodiacich psov 

 

Na sklonku minulého roka ho založili Katarína Kubišová, Jana 
Krištofová a Katarína Hornišová, opierajúc sa o svoje dlhoročné 
skúsenosti vychovávateliek a tréneriek vodiacich psov. Predstavujú 
sa Psi na život a sídlia v Bratislave.  
 

Začínajú zrezka – štádiom výchovy už prechádzajú dve šteňatá 
a náročnú cestu výcviku nastúpil ročný pes Forrest. Taktiež sa 
uchádzajú o členstvo v prestížnej medzinárodnej organizácii 
International Guide Dog Federation (IGDF), ktorá zastrešuje subjekty 
zaoberajúce sa výcvikom vodiacich psov na celom svete. Vo svojom 
programe sa chce OZ zaoberať aj výcvikom asistenčných a signálnych 
psov. 

A prečo názov Psi na život? Mať po boku živú bytosť, ktorá je 24 hodín 
pripravená byť oporou, môže človeku skutočne zmeniť život. Zmeniť 
k lepšiemu. Pes je zároveň priateľom i pomocníkom. OZ Psi na život si 
dáva ambiciózny cieľ po odovzdaní psa zostať v aktívnom kontakte 
s klientom a dvojici poskytovať podporu počas celého pracovného života 
psa. Ak aj vy premýšľate o vodiacom psovi, s dôverou sa obráťte na 
pracovníčky vášho KS alebo priamo na združenie Psi na život: 
jana.kristofova@psinazivot.sk. 

(red.) 

mailto:jana.kristofova@psinazivot.sk
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Za našou Marienkou 

 

Strata blízkej osoby patrí k najbolestivejším situáciám v ľudskom 

živote. Priatelia, aj nám je veľmi smutno. Odišla žena s veľkým 

srdcom. My – členovia všetkých ZO, našej KR a KS v Banskej 

Bystrici, ale aj členovia ÚKK a ÚR ÚNSS si spomíname na úžasnú, 

elegantnú a veľmi distingvovanú dámu. Vždy usmiatu, dobre 

naladenú, ľudskú a pokornú. Keby mohol hovoriť každý, kto ju 

poznal, počuli by sme aj slová ako spoločenská, pedantná, milujúca 

manželka, matka, sestra, švagriná. Slovom, jedinečná žena. Odišla 

Marienka Zubáková. 

Marienka Zubáková sa narodila 19.5.1952 v Závadke nad Hronom. 
Vyštudovala strednú ekonomickú školu, odbor všeobecná ekonomika. 
Financie a čísla ju sprevádzali v profesijnom, úniovom i v súkromnom 
živote. Jej svadobným dňom bol 19. august 1972, 10. marca 1975 sa 
stala mamou dcéry Alenky. 

 

Marienka a Milan Zubákovci 

Zdroj: archív Milana Zubáka 
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Kvôli závažným problémom so zrakom jej opakovane transplantovali 
rohovky na obidvoch očiach, ako 34-ročná odišla na invalidný dôchodok. 
V osemdesiatom deviatom vstúpila do Zväzu invalidov a odtiaľ bol už len 
krôčik k tomu, aby sa v roku 1990 stala členkou Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 

V našej organizácii zastávala viacero pozícií: predsedníčka ZO ÚNSS 
Banská Bystrica, 1. podpredsedníčka, neskôr členka našej KR, členka 
ÚKK, Marienka bola aj prvou sekretárkou banskobystrickej KR. Vždy 
ochotne a rada pomohla, poradila, usmernila – bez jej pomoci by mnohé 
ZO mali s účtovníctvom problémy. Popri aktívnej činnosti v ÚNSS 
dokonca s účtovníctvom pri podnikaní pomáhala aj svojmu manželovi 
Milanovi. 

Veľmi rada čítala, venovala sa ručným prácam, krásne štrikovala a šila. 
Ako hovoria jej príbuzní: s nedostatočným zrakom, viac silou vôle 
a šikovnými rukami dokázala na šijacom stroji ušiť zimné bundy a iné 
krásne veci pre seba i pre celú rodinu.  

Kvôli zákernosti Parkinsonovej choroby musela postupne prestať robiť 
všetko, čo mala rada. Darmo, choroba si vypýtala svoju daň a čoraz viac 
bola odkázaná na pomoc milujúcej rodiny. Keď jej to ale zdravotný stav 
dovolil, v sprievode svojich blízkych prišla na aktivity ZO, na vianočné 
posedenia, ktoré každoročne organizuje naše KS. Vždy bola vítaná, vždy 
sme sa na ňu tešili. 

Pondelok 25. január 2021 bol posledným dňom Marienkinho života. 
Utíchol tlkot jej láskavého a silného srdca. Marienka, budeš nám chýbať. 
Ale ako hovorí Seneca, kto bol milovaný, nikdy nebude zabudnutý. 
Odpočívaj v pokoji a ďakujeme, že si bola súčasťou našich životov. 

Renata Oláhová 
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Dôležité upozornenie pre používateľov starších 

elektronických prístrojov 

Eureka a4 vplávala do roku 2021 bez problémov, ale nie všetkým 

prístrojom staršieho dáta sa to podarilo a niektoré od januára hlásia 

problém s kalendárom. 

Aby ste mohli kalendár aspoň čiastočne využívať v Braille’n Speaku 
a v Braille Lite, napr. zistiť, aký deň bude 25. júla, odporúčam zadať rok 
1993. Inak vás bude váš prístroj stále upozorňovať, že nie je nastavený 
čas. Tým, že sa už nevyrábajú, nemá kto zabezpečiť úpravu. Ak hľadáte 
príčinu poviem len dve slová: priestupné roky. 

Diktafón Eltrinex V12 pro bol prvé týždne takisto zmätený, ešte stále sa 
však vyrába a predáva, preto som jednoducho s prosbou o nápravu 
oslovil firmu Eltrinex, s. r. o., Brno. Spočiatku pustili von len českú 
aktualizáciu, ale trval som na tom, aby vyšla aj slovenská, takže program 
už rok číta správne. Aktualizácia je k dispozícii je na: 

https://text.eltrinex.cz/produkt.php?ID=16 

Ak by ste potrebovali pomoc, napíšte mi na tal@nextra.sk a pošlem vám 
ju. 

Milan Antal 

https://text.eltrinex.cz/produkt.php?ID=16
mailto:tal@nextra.sk
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Boli sme pri tom 

Miesta plné zážitkov 

 

Žiadne exotické destinácie, ale inštitúcie uchovávajúce umenie 

a veci, ktoré z našich životov odniesol čas. Naša generácia do 

múzeí a galérií chodievala ako do oáz histórie, takmer po špičkách 

a v tichej bázni. Kto dobre alebo vôbec nevidel, nepočul, či niekam 

nedokráčal, mal smolu. Pravda, už dávno je to inak. Múzeá sú dnes 

miesta plné originálnych zážitkov a tvorivosti. Okrem vlastných očí, 

uší a rúk nás o tom každoročne presviedča Jozef Balužinský, 

neúnavný propagátor sprístupňovania kultúrneho dedičstva ľuďom 

so špeciálnymi potrebami. 

Tak to bolo aj v dňoch 23. až 25. novembra 2020, kedy prebehla on-line 
konferencia Múzeá a galérie bez bariér. Konala sa v Dubnickom múzeu, 
lepšie povedané bola riadená z Dubnického múzea. Celkovo 18 
príspevkov odborníkov zo Slovenska, Česka a Poľska by som zo svojho 
pohľadu rozdelil do troch skupín: prezentácie sprístupnených expozícií, 
formy prístupu k znevýhodneným skupinám a ponuky on-line prostredia. 

Prezentácie sprístupnených expozícií 

Vyskúšajte si staroveký kostým: pripraviť archeologické kufríky pre 
jednotlivé obdobia je skvelá myšlienka, ktorá poslucháčov vedúceho 
edukačného oddelenia Juhočeského múzea v Českých Budějoviciach 
Lukáša Faktora veľmi zaujala. Každý obsahuje repliky nástrojov, 
predmetov a odev človeka doby kamennej a stredoveku, ktoré si 
návštevník môže vyskúšať na vlastnej... skôr bielizni než koži. Múzeum 
dlhodobo sprístupňuje svoje výstavy všetkým znevýhodneným skupinám 
návštevníkov, pracuje aj na uľahčení prístupu s vodiacim psom. 

Liturgické látky ukrývajú príbehy: „Ale žiadny vám tu neprerozprávam,“ 
povedal Milan Jančo, kurátor textilu zo Židovského múzea v Prahe. Čas, 
žiaľ, nie je bezzubý, preto tu vytvárajú repliky textílií, ktoré sú (najmä na 
dotyk) identické s originálom. Ponúkajú možnosť využiť hovoriacu 
ceruzku, pre slabozrakých krátkodobo zvýšiť intenzitu svetla. Okrem 
historických textílií opatrujú všetko, čo súvisí s históriou židovského 
etnika v Česku, spravujú židovský cintorín s obradnou sieňou, 4 
synagógy a galériu. 
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Lukáš Faktor v kostýme priora Milevského kláštora 

Autor: Honza Mudra 

Zdroj: www.abicko.cz 

 

Dotýkajte sa, prosím: to je názov výstavy Múzea južného Plzeňska 
v Bloviciach, ktorú nám priblížili riaditeľka Radka Křížková Červená 
a múzejná pedagogička Tereza Pelcová. Objekt sídliaci na zámku 
Hradište má bezbariérovú úpravu pre vozičkárov, ponúka prehliadku 
v posunkovom jazyku, vďaka aktívnej spolupráci s plzenským 
Tyfloservisom má vyznačené trasy a množstvo kompenzačných 
pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých. Popularitu širokej verejnosti si 
získali napr. prehliadky so škraboškou, počas ktorých treba hmatom 
rozoznať rôzne predmety a materiály. Múzeum využíva dve priaznivé 
okolnosti: vecnú podporu miestneho rodáka profesora Knížáka 
a členstvo dvoch zamestnancov v klube modelárov, čo vítajú najmä 
návštevníci so zrakovým postihnutím. 

Nie je dvor ako dvor: zvlášť v Česku, kde majú Králův Dvůr i Dvůr 
Králové nad Labem. V druhom menovanom sídli mestské múzeum, kde 
riaditeľuje Dana Humlová a historické zbierky spravuje Lenka Stehnová. 
Na konferencii nám predstavili najmä regionálne remeselné tradície 
(potlač textilu a výrobu vianočných ozdôb) a spôsob ich sprístupnenia 
skupinám so znevýhodnením (bezbariérovú úpravu, spoluprácu napr. 

http://www.abicko.cz/
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s Klubom vozíčkarov v Trutnove a detskou liečebňou zrakových porúch). 
Inak, ich špecialitou je ukrývanie exponátov do zásuviek, návštevník si 
ich jednoducho musí ponachádzať sám. 

Prečo je lavička väčšia ako dom?: ak by ste chceli od narodenia 
nevidiacemu opísať perspektívu, inšpirujte sa projektom Krakov pre 
všetkých, pod ktorý sa podpísali Elżbieta Lang a Katarzyna Buri z múzea 
a pracovníci Katedry dejín moderného umenia. Nevidiaci tu s pomocou 
asistentov a pod vedením architektov a výtvarníkov zhotovovali rôzne 
trojrozmerné architektonické prvky. Vyústením projektu bola účasť 
novopečených nevidiacich architektov na každoročne organizovanej 
súťaži Krakovska betlehemka, počas ktorej sa do makety Betlehema 
vkladajú modely známych dominánt Krakova (hrad Wawel. Mariánsky 
kostol či hora Krokus. Film o projekte nájdete na webe múzea.  

 

 

 

Betlehemky v múzeu Krakova 

Autor: Piotr Štefanski 
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Nevidiaci návštevníci pri práci s Betlehemkami 

Autor: Piotr Štefanski 

 

Oklieštiť prednášku s názvom Múzeum zmyslov alebo Ako bezbariérovo 
pripravovať výstavy a vzdelávanie len na tieto aktivity by bolo redukciou 
až trestuhodnou. Múzeum Krakova obhospodaruje až 19 budov 
a sprístupňovaniu svojich expozícií sa tu venujú systematicky už roky. 
„V Poľsku boli aktuálne prijaté dva zákony,“ povedala pani Lang „Zákon 
o digitálnej prístupnosti a Zákon o zabezpečení prístupnosti pre osoby so 
špeciálnymi potrebami, takže nielen chceme, ale aj musíme.“ Pochváliť 
sa môžu bezbariérovou úpravou, popismi exponátov, audiokomentárom 
k fotografiám, replikami viacerých historických artefaktov (dôraz sa kladie 
na autentickosť materiálov.) či 3D kópiami niekoľkých obrazov. Kto 
potrebuje, má k dispozícii tlmočenie do posunkového jazyka či knihu 
zvukov s opisom pre nepočujúcich. Veľkým plusom sú aj pravidelné 
školenia o prístupe k minoritným skupinám, ktoré sú určené všetkým – 
od odborných lektorov až po biletárov. 

Veda bez hraníc: rovnomenný projekt rozbehol pred dvoma rokmi 
zábavný vedecký park VIDA spolu so Střediskom Teiresiás Masarykovej 
univerzity v Brne. Júlia Tomaňová nám porozprávala o jeho témach – 
ľudské telo, výcvik prvej pomoci, chémia v kuchyni, fyzika zameraná 
najmä na elektrický prúd a sexualita, resp. ľudská reprodukcia. 
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V posledný deň konferencie sme sa do Brna vybrali na on-line exkurziu. 
Stránka toho ponúka veľmi veľa, vrelo odporúčam napr. vkročiť do 
ľudského srdca a počúvať jeho tlkot, pozrieť si makety ľudských 
a rastlinných buniek alebo sa prejsť po obrej hrajúcej klaviatúre. 

Hovoriaca kniha: bol názov príspevku Karola Trnku, ktorý sa nám spája 
s počiatkami audiokomentára na Slovensku, s prvou projekciou 
komentovaného filmu v bratislavskom kine Tatra v roku 2006 
a s autogramiádou Pozri sa do tmy, kde si deti mohli hmatom prezrieť 
sadrové odliatky tvárí známych osobností. A práve to bol pre neho 
impulz posunúť sa k sprístupňovaniu výtvarného umenia. Na konferencii 
hovoril o práci s 3D tlačiarňou, príprave AD k trojrozmerným predmetom 
a o hovoriacich knihách v Skanzene v Starej Ľubovni a Mestskej knižnici 
v Bratislave. 

Cultura sine claustra: zhrnutie výsledkov výskumu o prístupnosti 
vybraných kultúrnych inštitúcií Prešovského kraja predniesol jeho 
realizátor Jozef Balužinský. Zameral sa na prístupnosť pre minoritné 
skupiny (deti z detských domovov, komunitných centier a reedukačných 
zariadení, seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, Rómovia a pod.), 
mapoval napr. bezpečnosť návštevníkov či dostupnosť pomoci. Výber 
inštitúcií bol vyvážený z hľadiska lokality (mestá a obce), zriaďovateľa 
(štát, samosprávny kraj, mesto) či žánrovej pestrosti. A výsledky? 
Zažitým stereotypom „prístupnosti“ pre seniorov a návštevníkov so 
zdravotným postihnutím je znížené vstupné, pri rekonštrukciách budov 
neboli využité všetky príležitosti na minimalizáciu bariér, hoci niekedy 
stačili len minimálne úpravy, zriedkavosťou nebol ani silný sklon 
a nevhodný materiál plošín pre vozíčkarov, evakuačné plány formátu A4, 
kde senior či človek so zrakovým postihnutím nájde v prípade 
nebezpečenstva únikový východ len veľmi ťažko, značné rezervy sú aj 
v aktívnej komunikácii či prístupnosti webových stránok. 

Formy prístupu k znevýhodneným skupinám 

Inkluzívne trasy a expozície v múzeách: ich tvorbu priblížili Zuzana 
Čerešňová a Natália Filová z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej 
technickej univerzity a členky výskumného a školiaceho centra 
bezbariérového navrhovania CEDA. Dôraz kládli na hľadanie 
univerzálnych riešení, a to nielen v oblasti fyzického prostredia, ale 
i zmyslového vnímania, rôznorodosti záujmov vzhľadom na vek 
návštevníkov a podobne. Pýtate sa na príklady dobrej praxe? 
Arcidiecézne múzeum v Olomouci, areál hradu Devín so spevnenými 
chodníkmi z prírodného kameňa či komplex odkrytých megalitických 
stavieb Taxien Temples na Malte, kde je otázka sprístupnenia všetkým 
návštevníkom a zároveň ochrana archeologického náleziska vyriešená 
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systémom lávok a mostíkov. Priznám sa, že tu ma opantali nepríjemné 
spomienky na návštevu Plitvických jazier – nádherné prírodné scenérie, 
skaly a voda hrajúca všetkými dúhovými farbami ostali môjmu 
slabozrakému oku takmer utajené, pretože som po guľatinových 
chodníkoch musel prejsť bez zranenia a v časovom limite stanovenom 
delegátkou. 

Druhej časti prednášky dominovali rozvojové edukačné interaktívne 
prvky, najmä tvorivosť, medzigeneračný dialóg, ohľaduplnosť k ľuďom. 
Inšpirácie možno okrem zahraničia hľadať aj u nás, napr. v galérii 
Tricklandia v Starom Smokovci. 

 

 

Vchod do William Morris Gallery, Walthamstow 

Zdroj: www.prsarchitects.com/projects/arts-civic/william-morris-gallery-
walthamstow 
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Dýcha na nás vizualizmus: potreby osôb (najmä) so zrakovým 
postihnutím zhrnula v rovnomennej prednáške Jana Lopúchová 
z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK. Upozornila na 
rôznorodosť vnímania slabozrakých a na potrebu využívania špeciálnych 
edukačných stratégií – využívať väčšie písmo, výrazný kontrast, intenzitu 
svetla, zmierňovať odlesky a podobne. 

Pieseň v posunkovom jazyku: Gabriela Kocmichová nám predstavila 
Českobudějovické centrum pre rehabilitáciu osôb so zdravotným 
postihnutím ARPIIDA, formy edukácie ľudí so sluchovým postihnutím 
a na záver nám do posunkového jazyka preložila pieseň skupiny 
Trabant. 

Potreby ľudí s mentálnym postihnutím: Marián Horanič zastupujúci 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zameral svoj 
príspevok predovšetkým na efektívnu komunikáciu. Okrem toho 
poukázal na to, že v pobytových a ambulantných zariadeniach 
sociálnych služieb môžu múzejníci nájsť množstvo potenciálnych 
návštevníkov, pre ktorých sú edukačné programy veľkým obohatením. 

Ponuky on-line prostredia  

Technológie zdieľanej virtuálnej reality v múzeách a galériách: Branislav 
Sobota z Katedry počítačov a informatiky Technickej univerzity 
v Košiciach nám predstavil unikátne pracovisko – tamojšie laboratórium 
LIRKIS, ktoré sa už 25 rokov okrem iného venuje aplikovateľnosti 
virtuálnej reality v múzeách. Touto formou umelej inteligencie možno 
nahradiť aj niektoré schopnosti ľudského mozgu a zastúpiť chýbajúce 
zmysly či eliminovať zdravotné indispozície. Ukážkou bola návšteva tzv. 
virtuálnej jaskyne. Z posledných aktivít laboratória nám rečník priblížil 
digitalizované budovy na Hlavnej ulici v Košiciach či Spišský hrad. 

VR múzeum – online návšteva múzea vo virtuálnej realite pre 
nevidiacich: trojdimenzionálne skenovanie + trojrozmerné zobrazovanie 
na vibrujúcom displeji = ilúzia predmetu vrátane jeho materiálu a teploty. 
Takúto rovnicu nám predstavil Michal Zemko z Pedagogickej fakulty UK. 
Pustil nám hudbu budúcnosti – haptické rukavice so stimulačným 
prvkom na každom prste a návlek na telo so senzormi. Zatiaľ ide o fázu 
výskumu a experimentov, ale doba, kedy budeme môcť z pohodlia 
domova vziať do rúk exponáty z celého sveta a zároveň ich ponechať 
v bezpečí vitrín a depozitov, je možno bližšie, než si myslíme. 

Adaptér – stanica kultúry: ide o poľský portál Vroclavskej nadácie 
Katarynka, ktorý sa venuje kultúrnemu vzdelávaniu osôb s poruchami 
zraku a sluchu. Magda Brumirska-Zielińska nám prezradila, že okrem 
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sprístupňovania filmov audiokomentárom (okrem komentovania dejov 
ponúknu aj detailný opis postáv a audioúvod), titulkami a posunkami 
pripravujú aj množstvo podujatí (napr. stretnutia tvorcov, on-line tvorivé 
dielne či AD so školákmi). Ich služby sú bezplatné a nevyžadujú si 
registráciu.  

Tomáš Oramus zo štúdia Play by Ears predstavil novú mobilnú audiohru 
nielen pre nevidiacich Důkaz 111, o ktorej sme písali v Dúhe 6/2020. 

Záver 

V 90. rokoch sme sa tešili z každej novej nájazdovej plochy, ktorá 
nahradila schody, a vnímali sme to ako veľký posun v prístupe 
spoločnosti k ľuďom so zdravotným postihnutím. Vtedy sme nerozmýšľali 
nad tým, či je úprava segregovaná alebo nie. A dnes? „Kam prídem, tam 
sa sprístupňuje,“ povedal mi istý publicista. Trocha nadsadil, ale je 
pravdou, že mnohí múzejníci v tom nachádzajú ďalší zmysel svojej 
práce. Na ostatnej konferencii dokonca ani neprebehla diskusia Dotýkať 
sa či nedotýkať? V roku 2019 sa ešte odborníci sporili, hoci treba priznať 
farbu – obhajoba nedotýkania sa bola v defenzíve. Na úplný záver si 
vypožičiam výrok A. Heylighenovej: „Segregované riešenia učia 
akceptovať segregáciu, naopak, inkluzívne prostredie vedie 
k inkluzívnym postojom.“ 

 

Josef Zbranek 
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Projekty 

Niekoľko dní v rytme Streetdance 

 

Združenie umelcov Cultura Humana má na konte množstvo 

umeleckých aktivít pre dospelého diváka, deťom a mládeži po 

celom Slovensku nepochybne utkveli v pamäti podujatia 

s tematikou klasickej, sakrálnej či filmovej hudby, vyššieho 

populáru, muzikálu, rapu i folklóru. Bohaté skúsenosti, niekoľko 

vystúpení v ZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave 

a pochvalné slová tamojšej riaditeľky im vnukli nápad pustiť sa na 

Svrčej do hip-hopového workshopu a uplynulý rok primiešali do 

projektu aj energiu, kreativitu a radosť z pohybu žiakov SŠI 

v Levoči. Nuž ale umelci mienia, korona mení. Pôvodne tiež 

zamýšľaní študenti z CEZAP-u boli odrazu z hry, z plánovaných 10 

osobných stretnutí bolo nakoniec 7 a cez ZOOM. Ale aj tak to stálo 

za to! 

Hip-hop vznikol v 70. rokoch v prostredí pouličných gangov New Yorku, 
z tanca, gymnastiky a bojových umení. Dlho čelil odmietaniu, napokon 
však svoje miesto obhájil a už v 80. rokoch jeho prvky obleteli 
prostredníctvom médií celý svet, dokonca i vtedajšie Československo. 
Dnes sú hip-hopové variácie veľmi populárne, venujú sa im milióny 
tanečníkov a dosahujú s nimi obrovské úspechy. Mladej generácii je 
blízky aj streetdance – zmes viacerých tanečných štýlov, ako sú hiphop, 
breaking (rôzne točenia na chrbte, hlave atď.), popping (robotické 
pohyby), locking, house dance a iné. Bývajú naň mimoriadne pozitívne 
ohlasy, a preto padla pri realizácii projektu Tanečný workshop pre 
nevidiacich a slabozrakých voľba práve naň. 

„Tancom sa bavíme, dávame najavo svoje emócie a aj pre deti je to 
jeden z najlepších spôsobov, ako sa vyjadriť, preto som s ponukou OZ 
Cultura Humana súhlasil,“ hovorí Norbert Grofčík, zakladateľ tanečnej 
školy N Dance Company a muž ovenčený toľkými medailami, 
vyznamenaniami a titulmi z najprestížnejších slovenských i svetových 
podujatí v oblasti tanca a choreografie, že mi to vyrazilo dych. 
„Bratislavské i levočské deti som chcel pre tanec zapáliť, preto som 
vlastne nejaké veľké kritériá na tanečníkov nemal – nerobil som ani 
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konkurz do súťažných tímov, ani výber do nejakého videoklipu.... Išlo mi 
hlavne o to, aby z toho mali radosť.“ 

 

„Dievčatá si choreografiu precvičovali pravidelne a zo dňa na deň boli 
lepšie a lepšie. Vyplnil sa tak zmysluplne ich čas strávený v školskom 
klube a internáte, ktorý momentálne poskytuje len málo príležitostí na 
kultúrne vyžitie,“ popisuje Sandra Botlíková. 

Zdroj: ZŠI Bratislava 

 

 

„Ďakujem p. Havajovi za skvelý nápad a p. Grofčíkovi za zaujímavé 
choreografie, trpezlivosť a ústretovosť. Deťom sa to veľmi páčilo, naučili 
sa nové kroky a spoznali iný tanečný štýl,“ s radosťou konštatuje Viera 
Múdra. 
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Zdroj: SŠI Levoča 

 

Keď sa vyjadrujeme tancom 

Viera Múdra vedie tanečný krúžok už vyše 8 rokov. Vďaka nej objavujú 
v Levoči krásy spoločenských i ľudových tancov, latinorytmov či tancov 
s rôznymi rekvizitami prváčence i študenti na prahu dospelosti, podpísala 
sa pod choreografie muzikálu Príbeh môjho života, ktorý vznikol na 
námet nezabudnuteľného filmu Rebelové, vlastnými nápadmi hýria aj jej 
scénické tance. Každý pohyb rukami i nohami má svoje „heslo“, každý je 
zakreslený. Keď na vystúpeniach či súťažiach zahlásia The Eyes, tak to 
sú oni. 

„Nevidiaci majú v sebe taký stop-systém, preto ich najskôr vždy 
s priestorom oboznámim. Pri tanci totiž človek musí tomu priestoru veriť, 
musí veriť, že sa tam nenachádza nič, čo by mu ublížilo,“ približuje Viera 
Múdra. „So streetdance som skúsenosti nemala, ale spomínam si na 
jedného chlapca, ktorý sa veľmi chcel naučiť breakdance, teda točiť sa 
na hlave, podoberať si telo rukami, nohy mať vo vzduchu. Bolo to 
náročné, ale zvládli sme to – na vystúpení sa rozbehol a vo vzduchu 
urobil premet. Bola som naňho veľmi pyšná.“ 

Tanečný workshop prebiehal v Bratislave i v Levoči on-line. Norbert 
Grofčík jednotlivé prvky ukazoval a obe školy premietali jeho pohyby na 
veľkoplošnej obrazovke. Pravda, takto bolo možné robiť len 
jednoduchšie choreografie, chcelo to oveľa viac vysvetľovania a pri 
deťoch pani učiteľku alebo vychovávateľku. 

„Predstavte si, že z gauča sledujete nejaký koncert,“ hovorí Norbert 
Grofčík na margo on-line. „Vychutnáte si ho, možno máte aj 
zimomriavky, ale po týždni naň zabudnete. Naživo sa vám ale do tela 
i mysle zapíše celková atmosféra, dav ľudí, hlasná hudba, vône 
a vybavíte si ho aj po desiatich rokoch. A tak je to aj s našimi 
workshopmi. Off-line môžeme s deťmi pracovať osobnejšie a viesť ich 
pohyby. Inak vnímajú tú atmosféru, energiu a hudbu, tú choreografiu si 
zapamätajú rýchlejšie a lepšie, nehovoriac o tom, že sa cítia 
bezpečnejšie.“ 

Napriek tomu, že ZOOM nebol úplne ideálny spôsob na tanečný 
workshop, žiaci oboch škôl si ho užili. Keď tanečnice z Bratislavy začuli 
meno Norbert Grofčík, nedali sa odradiť ani pandémiou, ani školským 
internetovým pripojením. 



  

28 
 

„Kým inokedy je spolupráca s našou partnerskou školou v Levoči 
samozrejmosťou, tu sa to veru s takým nadšením nestretlo – dievčatá si 
totiž Nora tak trochu prisvojili,“ spomína s úsmevom Sandra Botlíková, 
riaditeľka školy. „Ďakujeme za jeho milý prístup, pochopenie, neustále 
povzbudzovanie a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme.“ 

Dušana Blašková 

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR 

Zaujalo nás 
 

Farba očí v ríši zvierat 

 

Väčšinou ide o záležitosť druhovo špecifickú, t. j. všetky vrabce 

poľné majú oči čierne, všetky rysy ostrovidy žltooranžové. Výnimky 

sú ale početné: pri niektorých druhoch je farba očí iná u samcov 

a iná u samíc, mení sa počas vývinu jedinca alebo súvisí s ročným 

obdobím, na farebné prevedenie očí môžu pôsobiť aj rôzne 

genetické odchýlky. Tak sa na to všetko poďme spolu pozrieť! 

Dúhovka od slova dúha 

Modré, zelené, hnedé. Farba očí je pre mnohých ľudí dôležitá črta. 
Pôvodne ste modrooký blondiak alebo zelenooká brunetka, ale žiada sa 
vám zmena? Nič jednoduchšie – človek je tvor vynaliezavý 
a požadované spektrum farieb si v komerčných šošovkách poľahky 
doplnil. Inšpiráciu môže určite čerpať v živočíšnej ríši. V nej totiž 
nájdeme dúhovky najrôznejších odtieňov – od žltých či 
karmínovočervených po tmavohnedé až čierne, ktoré akoby splývajú so 
zreničkou. 

Šťastlivcom s krásnymi červenými očami, ktoré dominujú inak svetlému 
telu, je luniak sivý. Do tohto výrazného sfarbenia však musí dospieť, 
mladé jedince majú totiž oči oranžové. Krásna tyrkysová farba zase 
svieti na hlave lemura z Madagaskaru. Už jeho druhové meno makako 
modrooký napovedá, že farba očí skutočne zaujme na prvý pohľad. Či už 
je to na čiernom samcovi alebo na žlto sfarbenej samici, vďaka žiarivo 
tyrkysovým očiam si tento druh lemura nemôžete pomýliť so žiadnym 
iným. 
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Lemur makako modrooký získal svoje meno vďaka žiarivo tyrkysovým 
očiam na inak nenápadnom jednofarebnom tele 

Zdroj: Arjan Haverkamp 

 

Keď farbu očí určuje pohlavie 

Pri niektorých druhoch sa vyskytuje pohlavný dimorfizmus, teda akási 
dvojtvárnosť vo výzore na základe pohlavia. Takéto vizuálne rozlišovanie 
samcov a samíc badáme napr. u vodného vtáctva. Väčšinou ide 
o výrazné sfarbenie operenia, ktoré je typické pre samce. Nenápadná 
hnedá potápavá chochlačka bielooká síce takéto výrazné sfarbenie peria 
nemá (je celá hnedá), no aj u nej môžeme na prvý pohľad odlíšiť dve 
pohlavia. Správne tušíte podľa čoho. Názov síce napovedá, že by mali 
byť biele, no vedeli ste, že biele oči pri tomto druhu chochlačky má iba 
dospelý samec? Tie samičie sú tak ako zvyšok tela tmavohnedé a to isté 
platí pre všetky mláďatá bez ohľadu na pohlavie. Treba ale povedať, že 
takýto rozdiel vo farbe očí na základe pohlavia je v ríši zvierat skôr 
vzácnosťou. 
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Dospelého samca chochlačky bielookej odlíšite od samice vďaka 
kontrastu bieleho oka s tmavohnedým telom 

Zdroj: Sarah Freeman 

Dúhovky bez farby 

To, akou farbou sú dúhovky sfarbené, určuje množstvo pigmentu 
melanínu. Stavím sa, že ste už počuli o albinizme. Ide o akúsi genetickú 
poruchu, pri ktorej nedochádza k tvorbe pigmentu dodávajúceho farbu 
vlasom, chlpom, koži a aj očiam. Aké sú teda oči albinických jedincov? 
Svetlomodré či dokonca ružové až červené. Sfarbenie dočervena je 
výsledkom presvitania krvných vlásočníc cez bezfarebnú dúhovku. 
Bohužiaľ, takáto absencia pigmentu je často sprevádzaná aj poruchami 
zraku. Na prvý pohľad exotickým albínom s modrými či červenými očami 
tak skutočne nie je čo závidieť. 
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Pri červených očiach nejde o farbu dúhovky, ale o presvitajúce krvné 
vlásočnice oka 

Zdroj: Liz Langley 

 

Unikátna zmena farby 

Pri cicavcoch nemôžeme zabudnúť na jeden unikátny spôsob zmeny 
sfarbenia oka. Sobom sa totiž farba oka mení zo zlatej na modrú, a to 
hneď niekoľkokrát za život. Nedeje sa to však vplyvom dospievania, ale 
zmenou ročného obdobia: v letnom období sú dúhovky sobov zlatožlté, 
s prichádzajúcou zimou sa menia na sýtu modrú. Prečo je to tak? 
V oblastiach prirodzeného výskytu sobov nastáva tzv. polárna noc, teda 
zimné obdobie bez slnečného žiarenia. Takýmto zhoršeným svetelným 
podmienkam sa tieto severské kopytníky prispôsobujú práve očami. 
Sezónnou zmenou prechádza špeciálna reflexná vrstva za sietnicou oka, 
ktorá zohráva dôležitú úlohu pri nočnom videní. 
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Unikátna zmena sfarbenia očí u soba súvisí s dlhým obdobím bez svetla 
počas polárnej noci 

Zdroj: Jeremy Green 

 

S čistým svedomím môžeme povedať, že oči živočíchov hýria farbami 
dúhy. Niektoré sa môžu pýšiť hneď niekoľkými meniacimi sa sfarbeniami, 
iné za svoju farbu očí platia zhoršeným zrakom. Viac sa ale nepýtajte – 
pôvod a funkcia sfarbenia očí stále nie sú dostatočne objasnené. 

 

Katarína Gregušová, lektorka vzdelávania ZOO Bratislava 
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Predstavujeme 

Ruky robia človeka 

 

„Ako ste sa k tejto muzike dostali?“ pýta sa moderátorka, ktorá 

cimbalovú muziku (ďalej len CM) Falešnica uvádza s drsným 

moravským humorom ako „mladé mäso“. 

„No, ako by som to povedal? Ako slepý k husliam,“ odpovedá 

nevidiaci primáš Radim Vojtek. Nasleduje smiech a potlesk.  

(Hudecké dni Břeclav 2016).  

Aj keď od tejto úsmevnej epizódy uplynulo už 5 rokov a CM Falešnica 
vlani oslávila desaťročnicu svojej existencie, jej muzikanti sú stále ešte 
mladí. Jednoducho začali skoro. Dvoje husle, viola, cimbal, klarinet, 
kontrabas. Skvelý základ na produkciu plnokrvnej ľudovej hudby, zvyšok 
dotvárajú vynikajúce interpretačné výkony hudobníkov. Sami seba 
lokalizujú do oblasti Uherského Ostrohu, ich domovskou obcou sú však 
Boršice u Blatnice. Milovníkom slováckeho folklóru ale rozdávajú radosť 
nielen na Morave.  

Ako talentovaný sólista sa Radim Vojtek presadzoval už v detských 
folklórnych súboroch, napr. v Praménku, kde sa uplatňoval ako spevák. 
Od štyroch rokov hral na zobcovej flaute, husličky chytil do rúk 
v desiatich a rýchlo si s nimi porozumel. Neskôr bol primášom vo 
viacerých mládežníckych cimbalovkách, ktoré sa však postupne rozpadli 
– tvorili ich väčšinou študenti a tí sa časom rozpŕchli po školách v celom 
Česku. Chlapcovi s bohatými skúsenosťami tak ostala „len“ Falešnica 
a on jej. Proti označeniu zakladajúci člen sa ohradil s tým, že súbor 
založil (dnes už bývalý člen) Radek Dula, ktorý hudobníkov takpovediac 
zozbieral. Nepopiera však, že prvej skúšky medzi súdkami vína v istej 
firemnej krčmičke sa zúčastnil. No čo? Každý sme si pojem zakladajúci 
člen vysvetlili po svojom. 

Označenie kapelník nie je celkom presné, frontman alebo líder k folklóru 
akosi nepasujú. V cimbalovkách je prvý huslista vždy primášom, určuje 
začiatky a konce pesničiek, udáva rytmus. Ako si s tým poradí nevidiaci? 

„Chlapci ma už poznajú,“ hovorí Radim Vojtek. „Začnem a oni už prvú 
dobu vycítia a nabehnú. Keď začíname všetci naraz, tak jednoducho 
mávnem, keď chcem, aby hrali potichu, tiež stačí pohyb slákom alebo 
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husľami. Ale to sú zaužívané primášske gestá, nie je to nič špeciálne 
naše. Ani s komunikáciou medzi nami nie je počas hrania problém – 
zvyčajne sa nahnem k terckášovi, teda druhému huslistovi, alebo 
violistovi a tí mi všetko povedia. A keď ľudia tancujú, dohodneme si takto 
aj prídavky.“ 

 

 

CM Falešnica 

Zdroj: archív Radima Vojtka 

 

Od piesne k piesni 

Ďalšou úlohou primáša by malo byť aj zabezpečenie notového materiálu. 
Ale, povedané slovami Radima Vojtka, s rozpisom pesničiek nie je 
problém, chlapci z Falešnice sú ako mnohí ľudoví hudobníci „sluchári“, 
takže to ani nie je treba. A nové pesničky aranžujú spoločne. V repertoári 
majú známe národné piesne ako Ešte som sa neoženil alebo Zaspala 
nevěsta, prevažujú však piesne z mikroregiónov, ktoré si muzikanti 
medzi sebou odovzdávajú. Mňa osobne však zaujala veselá pesnička 
„Boty sem si kúpil, sňúrky do nich stratíl“. Vyvolala vo mne dojem, že ide 
o ľudovú tvorbu, primáš Falešnice ma ale vyviedol z omylu: „No, je to 
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pieseň umelá. Či ju ale zložil niekto z mojich kamarátov, alebo má pôvod 
až v Maďarsku, to naozaj neviem.“ 

Okrem CM Falešnica hrá Radim Vojtek s Martinom Deylom, a to v duu 
Vojodeyl. Radim strieda klávesy a husle, Martin ho sprevádza na gitare. 
Žánrovo je to skôr pop, rock a folk, ale tú slovácku ľudovú tu cítiť – sem-
tam nejakú dajú (rovnako ako vo Falešnici si občas strihnú niečo 
„dnešné“) – najmä cez to srdiečko a náboj v speve. Martin nezaostáva – 
takisto je folklorista, keď v niektorej kapele vypadne basista, tak ho 
zavolajú a ide. Nejaký čas hral na kontrabas dokonca aj vo Falešnici. 

V repertoári Vojodeylu ma prekvapilo aj pomerne výrazné zastúpenie 
slovenských pesničiek, najmä od skupiny Desmod. „Máme radi 
slovenské pesničky, tak ich hráme,“ reaguje lakonicky Radim Vojtek. 

Profesia a profesionalita 

Profesiou je Radim Vojtek učiteľ hudby. Vyučuje vo svojich rodných 
Boršiciach, kde má ZUŠ Dolní Němčí detašované pracovisko. Pandémia 
však všetky školy zavrela, preto som sa opýtal, ako sa mu hudba 
vyučuje dištančne. 

„Úlohy zadávam e-mailom, takisto ako e-mailom posielam nahrávky etúd 
či prednesových skladieb,“ objasnil mi. „Žiaci mi rovnakou cestou 
odpovedajú. Doplnkom sú telefonáty, to keď sa oni alebo ja chceme 
niečo opýtať. Niekoľkokrát som sa dokonca nechal nahrať, aby mali aj 
názornú ukážku. Cez aplikácie sa vyučovať veľmi nedá – ten zvuk nie je 
veľmi kvalitný a ja by som aj tak nevidel, či má žiak napr. správne 
položenú ruku. Navyše, internet posúva veci s oneskorením, takže keby 
som aj chcel žiaka sprevádzať, nemáme šancu rytmicky sa zohrať. 
Okrem kvality má nahrávka výhodu aj v tom, že žiak sa k nej môže 
kedykoľvek vrátiť a lepšie ju pochopiť. U prvákov je to, pravdaže, horšie,“ 
pokračuje pán učiteľ a primáš Falešnice. „Tam sa musí ísť celkom od 
začiatku a to dištančne veľmi nejde. Našťastie, nastal aspoň krátky čas 
uvoľnenia a niečo sme predsa len stihli klasickou výučbou. Ale musím 
priznať, že prváčikov ubudlo.“ 

Niekedy počúvam ponosy, ako nám na Slovensku zas ubudlo 
nevidiacich učiteľov hudby, ako sa táto bývalá a rešpektovaná slepecká 
profesia stala doslova Popoluškou. Jedným z dôvodov je zrejme aj 
rozvoj výpočtovej techniky a informačných technológií, ktorý priniesol 
množstvo iných študijných príležitostí a možností uplatnenia, dokonca aj 
v samotnej informatike. Nechcem vytvárať zavádzajúce teórie, ale 
myslím si, že redukcia počtu učiteľov so zrakovým postihnutím priniesla 
vyššiu kvalitu tých, ktorí tejto múze ponechali v živote dominantnú úlohu. 
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Nepochybne je to aj prípad Radima Vojtka. Aj keď si s IT veľmi dobre 
rozumie, život bez hudby si nevie predstaviť. Ako huslista i ako primáš si 
svojou brilantnou technikou vydobyl medzi odborníkmi a autoritami 
z brandže skutočne vysoké renomé. 

 

 

 

Radim Vojtek pri ladení cimbalu 

Zdroj: archív Radima Vojtka 

 

Aby všetko spolu ladilo 

Radim Vojtek je teda spevák, huslista, primáš, pán učiteľ a občas i ladič 
klavírov a príbuzných nástrojov, ktorými sú čembalo, spinet a cimbal. Má 
absolútny sluch, čo ale pri ladení klavírov nie je žiadna výhoda, práve 
naopak. 

„Keby sme klavír naladili absolútne presne, nedalo by sa to počúvať. 
Preto sa zaužívali určité postupy, napr. kvarta sa necháva mierne väčšia, 
kvinta zase menšia.“ 
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Nedalo mi a opýtal som sa, či Radim ladí cimbal aj kolegovi z Falešnice 
Jiřímu Galuškovi.  

„Nie, on je šikovný, naladí si sám.“ 

Radimovi Vojtkovi želáme, aby mu ladilo všetko – život i kapely – pre 
potešenie uší i duší jeho blízkych i poslucháčov. Má to vo svojich rukách 
a tie majú na naplnenie týchto želaní všetky predpoklady.  

 

Josef Zbranek  
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