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Úvodník 

Milí čitatelia, 

Viete, ako to dopadlo, keď naša hviezdna pastelková stálica Patrik 
Herman, dostal svoju prvú päťku a ktorá dievčina mu dala prvý bozk? 
Detaily o takýchto závažných faktoch len tak nevygooglite. No nájdete 
ich u nás v Dúhe. Náš dvojmesačník opäť prináša rad informácií, ale aj 
čítania na voľný čas a zábavy. 

Pripravili sme pre vás prvých päť príbehov, ktoré nám autori poslali do 
novej literárno-úsmevnej súťaže Slepecké trapasy. Veríme, že tak ako 
my, aj vy sa zasmejete, alebo vás aspoň potešia humorné situácie, 
s ktorými sa v živote stretávajú nevidiaci a slabozrakí ľudia. 

V rubrike Boli sme pritom je pre vás pripravená reportáž z Konferencie 
INSPO, ktorá sa uskutočnila začiatkom apríla v Pražskom Kongresovom 
centre. A že ozaj stála za to. V reportáži nájdete rad informácií 
o novinkách vo svete internetu a informačných systémov pre osoby so 
špecifickými potrebami. Veď napríklad počúvanie rádia, používanie 
mobilu alebo počítača – to všetko do tejto kategórie patrí a sú to veci, 
s ktorými sa stretávame každý deň. 

Aj vás zaujíma šport a sledovali ste tohtoročnú zimnú paralympiádu? 
Veríme, že vás zaujmú výpovede našich medailistov - Henriety 
Farkašovej, Jakuba Kraka a Miroslava Harausa, ktorí nám povedali čo-to 
o ich športovom výkone, láske k športu i zo svojho súkromia. 

Ak vás viac láka svet umenia, v prílohe Dúhovka sa dočítate príbeh 
nevidiacej keramikárky z Dubnice nad Váhom Soni Zeliskovej. 
Porozprávala nám napríklad aj o tom, ako jej práca s hlinou vrátila Slnko 
na oblohu. 

Sme radi, že si otvárate prvé jarné vydanie Dúhy a Dúhovky. Prajem za 
celú redakciu pekné a pohodové čítanie. 

Halka Tytykalová 

(tytykalova@unss.sk, duha@unss.sk) 

FOTO: archív autorky 
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Aktuálne 

Tmavomodrý festival opäť aj s výstavou 

V rámci festivalu bude možno zájsť aj na výstavu kompenzačných 

pomôcok pre zrakovo postihnutých. 

Tohtoročný Tmavomodrý festival v Brne bude 11. až 13. mája. Uskutoční 
sa v podobe, ako ho poznáte z predchádzajúcich rokov – to znamená 
ako mozaika viacerých aktivít. 

Nevidiace a slabozraké deti a mládež sa na festivale stretnú už po 
dvadsiaty deviaty raz. Spolu a aj so širokou verejnosťou. 

„Pre Tmavomodrý festival pripravujú rad vystúpení, uskutoční sa 
zážitkový deň pre verejnosť a vyvrcholením festivalu bude benefičný 
koncert, z ktorého peniaze poputujú deťom so zrakovým postihnutím,“ 
píše sa v oficiálnej pozvánke Turistického informačného centra mesta 
Brna, ktoré festival Tmavomodrý svet organizuje. 

V piatok a v sobotu 

V rámci festivalu bude možno zájsť aj na výstavu kompenzačných 
pomôcok pre zrakovo postihnutých. 

Tá sa uskutoční v piatok 11. mája od 10-tej do 18-tej hodiny a v sobotu 
od 9-tej do 12-tej hodiny. Výstava bude mať aj svoju tradičnú 
prednáškovú časť. 

Pri jej príprave Turistické informačné centrum spolupracuje 
s TyfloCentrem Brno. 

Miestom podujatia, ako informuje TyfloCentrum Brno, je Bílý dům na 
Žerotínovom námestí. 

Workshopy Agora 

Na výstavu pomôcok budú v sobotu 12. mája popoludní a v nedeľu 
13. mája nadväzovať odborné workshopy Agora, zamerané budú na 
informačné a komunikačné technológie pre zrakovo postihnutých 
užívateľov.  Na workshopy sa treba vopred hlásiť. 

Organizuje ich stredisko Masarykovej univerzity pre pomoc študentom so 
špecifickými nárokmi Teiresiás. Úlohou strediska je zaisťovať, aby 
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študijné odbory akreditované na univerzite bolo prístupné študentom so 
zmyslovým alebo inými postihnutím. 

K témam, o ktoré je najväčší záujem (a workshopy s touto tematikou už 
boli začiatkom apríla obsadené) patrili napríklad podnikanie bez zraku, 
práca s mobilnou aplikáciou pre rozpoznávanie textu, predmetov, tovaru, 
farieb a osôb, navigácia, malá domáca sieť a podobne. 

Vedeli ste? 

Názov festivalu je inšpirovaný piesňou Tmavomodrý svět. Text k nej 
napísali Jiří Voskovec a Jan Werich, autorom hudby je Jaroslav Ježek. 

(ht) 

 

Išli a víťazili. Paralympiáda 2018 

Jedenásť medailí počas desiatich dní – to je nádherné skóre, ktoré 

získali slovenskí športovci so zdravotným postihnutím na 

tohtoročných 12. zimných paralympijských hrách, ktoré sa 

uskutočnili v kórejskom Pjongčangu 9. až 18. marca. 

Šesť medailí zo zimnej paralympiády bolo zlatých - vybojovali ich traja 
zrakovo postihnutí zjazdári, z nich až štyri najcennejšie (a k nim jednu 
striebornú) získala Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou 
Šubrtovou. Tri strieborné a jednu zlatú medailu vybojoval Jakub Krako 
s navádzačom Branislavom Brozmanom. Jednu zlatú a jednu bronzovú 
doviezol Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom. 

Na paralympiádu vycestovalo zo Slovenska dovedna jedenásť 
športovcov so zdravotným postihnutím. Celkovo sa jej zúčastnilo viac 
ako šesť stoviek športovcov zo 49 krajín, slovenská výprava si za šesť 
zlatých, štyri strieborné a jednu bronzovú medailu vybojovala krásne 
siedme miesto v celkovom hodnotení krajín. V rámci zjazdového 
lyžovania bola najúspešnejšou na svete. 

Krátko po návrate na Slovensko sme oslovili našich medailistov. 

Henrieta Farkašová: S medailami a v kroji 

Na paralympiáde získala štyri zlaté a jednu striebornú medailu v lyžovaní 
a stala sa najúspešnejšou pretekárkou Zimných paralympijských hier 
v Pjongčangu. Zo zlatých medailí sa nesmierne tešila aj so svojou 
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navádzačkou Natáliou. Pri striebornej však v televíznych záberoch 
pôsobila smutne. 

„Prvotné a bezprostredné pocity po dojazde slalomu, boli pocity smútku, 
sklamania, hnevu, ale nie z umiestnenia, ale zo samotného výkonu. Mala 
som stanovený určitý cieľ, ktorý som nesplnila a hlavne je to 
najobľúbenejšia disciplína mojej navádzačky a mrzelo ma, že som ani do 
tretice nedokázala vybojovať zlatú medailu v tejto disciplíne. Preto 
ostáva pre mňa aj do budúcna ako výzva,“ hovorí Henrieta. 

Vynikajúci športový výkon si vyžaduje dobrú prípravu. Základ prípravy 
tvorí kondičná časť, na ktorú nadväzujú lyžiarske tréningy. V kondičnej 
príprave športovci absolvujú rôzne vytrvalostné tréningy, najmä na 
dynamiku, statiku, posilňovanie, rôzne koordinačné a balančné cviky. 
Lyžiarske tréningy absolvujú na rakúskych ľadovcoch, ktoré ponúkajú 
vynikajúce tréningové podmienky, nakoľko u nás je zimná sezóna dosť 
krátka. 

„Každý športovec, ktorý chce dosiahnuť úspechy, musí na sebe 
systematicky a tvrdo pracovať. Veľmi dôležitou zložkou je aj mentálny 
tréning, nakoľko psychika výrazne dokáže ovplyvniť pretekový výkon,“ 
zdôrazňuje Henrieta. 

K lyžovaniu ju ako mnohých iných priviedla účasť na lyžiarskom kurze na 
strednej škole pre zrakovo postihnutých v Levoči. „Tam bol môj prvý 
kontakt s lyžami a na prvý ´pohľad´ alebo skôr ´zošuchnutie´ a tam ma 
tento šport očaril. Hlavne rýchlosť, adrenalín, vietor vo vlasoch 
a sloboda, ktorú pri lyžovaní pociťujem,“ hovorí Henrieta. 

S Natáliou pôsobia ako pohodový a priateľský tandem. „Sme síce úplne 
rozdielne povahy, ale skvelo sa dopĺňame. Na svahu fungujeme 
s pomocou vysielačiek, ktoré máme namontované na prilbách. Takto mi 
dáva pokyny k trati, aj k mojej technike, tiež ma povzbudzuje. A keď 
ideme na lanovke, tak mi opisuje a komentuje dianie okolo nás, aby som 
aj ja mala ako - taký prehľad,“ smeje sa lyžiarka. 

Na paralympiáde sa objavila v slovenskom kroji. Ako hovorí, bola to jej 
krojová premiéra a zároveň krásny zážitok. Navádzačka Natália 
v minulosti tancovala v súbore a obom sa zapáčilo zakomponovať 
ľudové motívy aj do športového oblečenia - preto si navrhli aj pretekovú 
kombinézu podľa kroja. 

S nápadom nastúpiť na otvárací ceremoniál v krojoch však prišla 
maminka Natálie, ktorá pre športovkyne na paralympiádu zapožičala 
piešťanské kroje zo Šatnice z Matice slovenskej. 
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Jakub Krako: Chceli ho najskôr iba naučiť lyžovať 

Vybojoval si aj zlato, no strieborná medaila zo zjazdu, tak ako jeho 
reakciu tesne po dojazde zaznamenali kamery, bola pre Jakuba 
šťastným prekvapením. 

„Aj keď som dúfal v minulosti, že ju získam, časom som už prestal veriť 
a začal som sa špecializovať na technické disciplíny,“ hovorí o tom. 

Jakubovými osobnými cieľmi bolo získať medaile v slalome 
a v superkombinácii. Nad tým, akej budú farby, vopred vôbec 
neuvažoval. Po zisku medaile zo zjazdu sa však jeho očakávania zvýšili 
a lyžiarsky tandem Jakub Krako a Branislav Brozman (navádzač) 
dosiahnutý výkon napokon milo prekvapil. 

„Rodičia vždy chceli, aby som robil nejaký šport,“ rozpráva Jakub 
o svojich začiatkoch. Skúšal plávanie, karate a neskôr sa dozvedeli 
o klube Pegas Remata, ktorý sídlil neďaleko bydliska. Dnes už Jakubov 
bývalý tréner Peter Matiaško ho získal pre lyžovanie. A hoci prvým 
cieľom bolo naučiť Jakuba lyžovať, nakoniec to dotiahli až na 
paralympijskú medailu. 

„Šport je v mojom živote veľmi dôležitý a veľa ma naučil,“ hovorí Jakub. 
„Hlavne prekonávať bariéry. A bez toho, aby som mal lyžovanie rád by to 
nešlo,“ vysvetľuje. 

Na lyžovaní si cení najmä to, že mu dáva pocit voľnosti a aj to, že mu 
umožňuje užívať si vysokú rýchlosť, a to napriek zrakovému postihnutiu. 
„Je to skvelý adrenalín!,“ dodáva. 

K športu ako k základu pre život („Človek sa naučí disciplíne, pokore, ale 
aj sebavedomiu a cieľavedomosti,“ hovorí Jakub) chce viesť aj svojho 
syna Leonarda. Či to bude lyžovanie, to zatiaľ rodičia neplánujú. 

Málokto o Jakubovi Krakovi vie, že pred dvoma rokmi v Bratislave 
prevádzkoval skvelú čokoládovňu. 

„Čokoládovňu sme mali s manželkou otvorenú v čase, keď som bol 
zranený a nemohol som lyžovať,“ rozpráva Jakub. Ako hovorí, zbožňuje 
kávu a v budúcnosti by sa jej chcel viacej venovať. Čokoládovňa bola 
teda príležitosťou získať skúsenosti v tomto odvetví. 

Neskôr, keď začal lyžovať, už nebolo možné sa naďalej venovať obom 
aktivitám a Jakub sa čokoládovne musel vzdať. 

Paralympiáda v Pjongčangu už bola Jakubova štvrtá. Nad tou ďalšou, 
v Číne, ešte neuvažuje. „Je za mnou náročný štvorročný paralympijský 
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cyklus. Teraz si budem musieť oddýchnuť a venovať sa mojej milovanej 
rodine. Nad ďalšou kariérou musím ešte porozmýšľať a nechávam si na 
to čas. Tak uvidíme, čo mi budúcnosť prinesie,“ dodáva úspešný 
paralympionik. 

Miroslav Haraus: Lyže, tanec i vesmír 

Šport a hlavne lyžovanie. No aj príroda, cestovanie, vesmír a tancovanie. 
To sú najväčšie záľuby ďalšieho slovenského medailového 
paralympionika so zrakovým postihnutím – Miroslava Harausa. 

„K lyžovaniu ma priviedlo to, že mám rád šport a od malička som k nemu 
inklinoval,“ hovorí Miroslav. Skúšal viaceré disciplíny – napríklad aj 
atletiku, plávanie. No o jeho športovej kariére napokon rozhodol lyžiarsky 
výcvik.  Začal chodiť na žiacke preteky a postupne sa vypracoval až po 
reprezentáciu na paralympiáde. „Šport mi dáva voľnosť, relax, adrenalín. 
Lyžuje sa v horách, v prírode, a tak obdivujem aj takúto krásu,“ rozpráva. 

Z Pjongčangu domov spolu s navádzačom Marošom Hudíkom doviezli 
zlatú a bronzovú medailu a jedno krásne 4. miesto. 

„Štartoval som vo všetkých disciplínach, v ktorých som mohol pretekať. 
Bolo ich päť. Ide sa od najrýchlejšej až po najpomalšiu - Zjazd, Super-G, 
Super kombinácia, ktorá je najrýchlejšia disciplína spojená 
s najpomalšou, nasleduje Obrovský slalom a slalom. Snažím sa, aby 
všetky disciplíny boli moje obľúbene. Ale viac sa mi darí v tých 
rýchlostných a v slalome,“ hovorí Miroslav o disciplínach na 
paralympiáde a jeho preferenciách. 

V televíznej reportáži po paralympiáde vysvitlo, že najmä zlatú medailu 
v Super kombinácii mu celá výprava želala. 

A aké ďalšie športové sny a túžby Miroslav má? 

„Určite chcem pokračovať v tom, čo robím, teda reprezentovať našu 
krajinu v 

zahraničí a po celkom svete, čo najlepšie a s čo najlepšími výsledkami,“ 
vymenováva Miroslav. V osobnom živote sníva o tom, že si založí 
športový klub. „Šport je aj môj osobný život bez ktorého by sa mi ťažko 
žilo,“ vysvetľuje. 

Halka Tytykalová 
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O Pjongčangu 

Pjongčang je kraj v provincii Gangwon, Južná Kórea, nachádza sa 
v horskej oblasti Tchebek. Tá je tiež domovom pre niekoľko 
budhistických chrámov, vrátane Woljeongsa. Nachádza sa približne 180 
km na východ od Soulu, hlavného mesta Južnej Kórey. 

Zdroj: Slovenský paralympijský výbor 

 

 

V kroji s priehrštím medailí – Henrieta Farkašová a Natália Šubrtová.  

FOTO – ROMAN BENICKÝ/SPV  

 

Jakub Krako a Miroslav Haraus. FOTO – ROMAN BENICKÝ/SPV 
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Príroda a pohyb pre všetkých 

Na webe je zoznam s kontaktmi na viac ako stovku organizácií, 

ktoré sa na svete zaoberajú športom pre ľudí so zrakovým 

postihnutím. 

Zaujímajú vás športy, ktoré robia ľudia so zrakovým postihnutím? 
Európska únia nevidiacich (EBU - European Blind Union), ktorá 
zastupuje záujmy ľudí so zrakovým postihnutím v Európe upozorňuje na 
web neziskovej organizácie Nature for All (www.naturefortheblind.com). 

Tá sa rozhodla v rámci podpory tzv. outdoorových aktivít (aktivít pri 
ktorých ľudia pobývajú vonku v prírode) sústrediť na svojom webe 
kontakty na organizácie, ktoré sa zaoberajú športom vhodným pre 
zrakovo postihnutých. 

Príležitostí je veľa 

„Existuje mnoho príležitostí pre ľudí so zrakovým alebo s telesným 
postihnutím, aby sa zapojili do športových aktivít na rekreačnej, tímovej, 
národnej alebo paralympijskej úrovni. Tu sú odkazy na športové 
organizácie pre ľudí so zdravotným postihnutím podľa športu a krajiny,“ 
píše  Nature for All  v úvode zoznamu. 

Zverejnené zoznamy zahŕňajú viac ako 20 rôznych typov adaptívnych 
športov a 109 krajín s národnými športovými organizáciami pre ľudí so 
zdravotným postihnutím. Za Slovensko na zozname nájdete Slovenskú 
asociáciu zrakovo postihnutých športovcov. 

Surf, golf...aj to sa dá 

Zaujímavá je aj facebooková stránka organizácie.  Okrem iného na nej 
možno nájsť príbeh nevidiaceho španielskeho surfera Aitora Francesenu 
(a video z jeho jazdy na surfe na mori), alebo príbeh nevidiaceho 
Jeremyho Poincenota zo San Diega, ktorý je šampiónom v golfe zrakovo 
postihnutých po tom, čo vo veku 19 rokov stratil zrak. Trénuje ho jeho 
otec. Tiež možno nájsť videopríbeh Jake Olson, nevidiaceho hráča 
amerického futbalu. 

(ht) 
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Príbehy lákajú. Organizácia Nature for All chce povzbudiť ľudí so 
zrakovým postihnutím, aby nesedeli doma. FOTO – FACEBBOK 
NATURE FOR ALL 

Rozhoduje sa o grantoch, výsledky budú v máji 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú a ktoré si spoločne užijeme. Aj vďaka 

grantovému programu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

V týchto dňoch sa začína rozhodovať, kto tento rok získa grant z Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Opäť tak vznikol priestor 
na uplatnenie dobrých nápadov, ako dlhodobo rozvíjať svoje špecifické 
zručnosti. Dátum na ukončenie zasielania projektov bol stanovený na 
23. apríla. 

Všetko, čo potrebujete v tejto súvislosti vedieť, nájdete na www.unss.sk 
v sekcii Aktuálne informácie. Tam budú aj zverejnené projekty, ktoré 
získali podporu. Na stránkach Dúhy vám počas roka predstavíme 
viaceré z nich. 

Prioritou tohto ročníka je podpora Rozvoja špecifických zručností 
s dlhodobým zameraním. Maximálna podpora z grantu je vo výške 
najviac 400 eur, minimálna spoluúčasť predkladateľa je 20 percent 
z celkového rozpočtu projektu. 

Zverejnenie výsledkov Grantovej komisie na webovej stránke ÚNSS 
(www.unss.sk) je naplánované na 10. mája tohto roku. 

(ht) 

http://www.unss.sk/
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Koniec apríla patrí výstave vo Franfurkte  

Organizátori ponúkajú vyzdvihnutie z vlaku alebo z letiska a voľný 

vstup. 

Výstava SightCity v nemeckom Franfurkte je tento rok naplánovaná na 
25. až 27. apríla v Sheraton Airport Hotel. Ide o najväčšiu výstavu 
v oblasti pomoci pre zrakovo postihnutých v Nemecku, ktorá sa 
uskutočňuje pravidelne každý rok. 

Výrobcovia z celého sveta tu prezentujú novinky a osvedčené výrobky 
v ich sortimente - najmä pre nevidiacich a zrakovo postihnutých. Vlani na 
výstave služby a výrobky prezentovalo 130 vystavovateľov a prišlo sa na 
ne pozrieť a vyskúšať si ich približne 3 800 návštevníkov.  

Organizačný tím tvorí niekoľko firiem: BAUM, Brailletec, Handy Tech, 
Metec AG, Optelec (Tieman Group), F.H. Papenmeier a Reinecker.  

Ako informujú na oficiálnom webe výstavy, vstup na výstavu je voľný, 
organizátori ponúkajú aj vyzdvihnutie zrakovo postihnutých návštevníkov 
z vlaku alebo z letiska.  

(ht) 
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Spravodajstvo 

Zapojili sa do boja proti zelenému zákalu 

Vyšetrenie bez výmenného lístka a bez platenia plus konzultácie 

a prehľad o službách a pomôckach. Tak prispeli organizácie Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska  k aktivitám Svetového 

týždňa glaukómu. 

Do preventívnych aktivít tohtoročného Svetového týždňa glaukómu sa 
zapojili aj niektoré organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS). Na viacerých miestach Slovenska sa tak ľudia od 11. 
do 18. marca mohli podrobiť krátkemu vyšetreniu špecialistov a získať 
odbornú konzultáciu. Bez objednávania, bez výmenného lístka od 
praktického lekára a bez platenia. 

V Bystrici bol aj Matej Tóth 

V Banskej Bystrici bolo pripravené bezplatné meranie vnútroočného 
a krvného tlaku, hladinu cukru v krvi v pondelok 12. marca v Europa SC. 

Okrem meraní bol na mieste aj stánok Krajského strediska ÚNSS 
Banská Bystrica, ktorý záujemcom odhalil dopad glaukómu na praktický 
život. Bol aj miestom prezentácie poskytovaných služieb, záujemcovia 
mali možnosť vyskúšať si niektoré z optických a kompenzačných 
pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

Už tradičným vyvrcholením aktivít Svetového týždňa glaukómu 
v Banskobystrickom kraji bol Beh v tme na štadióne na Štiavničkách. 
Podujatia pripravilo Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Lions klubom 
Banská Bystrica, s občianskym združením Glaukóm, s Očnou klinikou 
FNsP F.D Roosevelta, so spoločnosťou Surveye s. r. o., so Slovenskou 
glaukómovou spoločnosťou a jej prezidentkou MUDr. Máriou 
Praženicovou. 

Na meranie v Banskej Bystrici prišiel aj Matej Tóth, ktorý bol pred dvoma 
rokmi ambasádorom zbierky Biela pastelka. 

Aktivity v Žiline a v Trnave 

Prezentácia služieb ÚNSS, ponuky kompenzačných a optických 
pomôcok pre ľudí s ťažkým poškodením zraku a poradenstvo ohľadom 
riešenia sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia boli počas 
Svetového týždňa glaukómu dostupné aj vďaka Krajskému stredisku 
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ÚNSS Žilina. Pre podujatie vybrali deň 15. marca a miesto v OC Mirage 
v Žiline. Aktivitu podporili aj LIONS club Žilina, OC MIRAGE a MUDr. 
Martina Molitorová (meranie zrakových parametrov). 

Krajské stredisko ÚNSS Trnava prezentovalo služby a pomôcky 14. 
marca vo fakultnej nemocnici, v pavilóne chirurgických disciplín. 

(red) 

O glaukóme 

- Zväčša ide o pomaly postupujúce ochorenie bez výraznejších 
príznakov, spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý 
pacient vôbec nemusí vnímať. Akútna forma glaukómu sa ohlási 
bolesťou hlavy a očí, ich začervenaním (jedného alebo oboch) 
a zhoršením videnia. A ak sa k tomu pridá vek nad 40 rokov, 
výskyt glaukómu v rodine, krátkozrakosť nad – 4 dioptrie, 
ďalekozrakosť, ochorenie ciev, migréna, poranenie oka alebo časté 
zápaly očí, je riziko vzniku glaukómu ešte vyššie. 

- Glaukóm (inak aj zelený zákal) sa vyskytuje aj u novorodencov 
a detí, v populácii dospelých nad 40 rokov hovoria štatistiky asi o 2 
percentách ľudí, ktoré ním trpia. Úplne sa vyliečiť nedá, avšak 
pomocou liečby sa spomalí jeho progres. Jedinou stratégiou, ako 
predísť vzniku glaukómu, je včasná prevencia, pravidelné návštevy 
očného lekára, včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba. 

(red) 

 

 

Výpadok centrálneho videnia pri glaukóme. FOTO – ARCHÍV ÚNSS 
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Ďakujeme plavcom z ROYAL swimming clubu 

Športovci prispeli na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. 

Individuálny prístup, najmodernejšie a najúčinnejšie plavecké postupy, 
študovaní profesionáli so skúsenosťami v reprezentácii Slovenska 
v plávaní a pre všetky deti, ktoré majú rady zábavu, pohyb, vodu, 
gymnastiku, atletiku a hlavne nové dobrodružstvá, niekoľko letných 
táborových turnusov. To je ROYAL swimming club, ktorý od októbra 
2013 trénuje všetky vekové kategórie plavcov a pripravuje úspešný 
profesionálny tím reprezentantov Slovenskej republiky. 

A aby mohli úspechy dosahovať aj iní, stáli členovia sa rozhodli 
uskutočniť zbierku, ktorej výťažok poukázali na pomoc ľuďom so 
zrakovým postihnutím. 

„ROYAL swimming clubu za dar srdečne ďakujeme,“ povedala riaditeľka 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tatiana Winterová. 

„Náš profesionálny tím takisto pláva v hlbokých vodách. Upriamuje sa na 
prácu s klientom, na to, aby nevidiaci a slabozrakí dokázali samostatne 
zvládnuť všetko to, čo vyzerá na prvý pohľad nezvládnuteľné. Kurzy 
sebaobsluhy, nácvik chôdze s bielou palicou, poradenstvo pri výbere 
kompenzačných a optických pomôcok a mnoho ďalšieho poskytujeme 
vďaka sieti ôsmich krajských stredísk všetkým bezplatne. Vyzbieranú 
sumu vo výške 350 eur preto využijeme na dofinancovanie našich 
služieb,“ dodala. 

(db) 

Noví odborníci 

Rok 2018 priniesol niekoľko personálnych zmien v Únii nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. Predstavujeme nových odborníkov, ktorí 

sú vám k dispozícii. 

Petr Ostružiar – manažér pre PR a fundraising 

e-mail: ostruziar@unss.sk  

Zverejňuje aktivity organizačných zložiek, či už na celoslovenskej, alebo 
na regionálnej úrovni, prostredníctvom našich on-line kanálov (web, 
Facebook), ale aj printových médií, s ktorými ÚNSS spolupracuje. 

Vyhľadáva nové možnosti financovania a získavania nefinančných darov 
pre ÚNSS prostredníctvom partnerov a grantových programov. 

mailto:ostruziar@unss.sk
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Zuzana Együdová 

e-mail: egyudova@unss.sk 

Spolupracuje na verejnej zbierke Štvornohé oči, a to rozosielaním 
Žiadostí o povolenie umiestnenia, Manuálov pre dôverníkov zbierky, 
oznámenia o výnimke na účtovanie poplatkov za klad na účet verejnej 
zbierky, prípravou a rozosielaním poverení na správu pokladníc verejnej 
zbierky, preukazov pre dôverníkov, štítkov s novým číslom registrácie, 
vedením evidencie Zápisníc o výbere. 

Katarína Šmajdová Búšová – vedúca Krajského strediska ÚNSS 

Prešov  

e-mail: smajdova@unss.sk  

Riadi chod krajského strediska, poskytuje sociálne poradenstvo 
a sociálnu rehabilitáciu, koordinuje poskytované sociálne služby 
v Prešovskom samosprávnom kraji. 

(db)  

mailto:egyudova@unss.sk
mailto:smajdova@unss.sk
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Kampane a zbierky 

 Aktívne gólové skóre vlaňajšej Bielej pastelky 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska získala vo vlaňajšej 

zbierke Biela pastelka zabodovala. S ohľadom na osobnosť tváre 

zbierky sa to dá povedať aj v športovej terminológii a to zhruba 

takto: Pod vedením kapitána Mareka Hamšíka sa vďaka 

spoločnému úsiliu a  nadšeniu všetkých zapojených podarilo 

vychytať neuveriteľných 193 011 gólov. Oproti vlaňajšku je to 

o pätinu viac. 

Na čo trocháriť? Jedna futbalová jedenástka sa organizátorom málila, tak 
ich v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zostavili hneď 
niekoľko. 

Hráčov v tričkách bielej pastelky, ktorí sa plní energie a zápalu rozutekali 
v piatok 22. a v sobotu 23. septembra ulicami 300 miest, bolo neúrekom. 
Odhadom 3500 dobrovoľníkov a toľko isto aj aktivistov z radov ÚNSS. 

Osemsto osemdesiat dva škôl uvoľnilo pre dobrú vec svojich žiakov 
a študentov, osemsto dvadsiatka zachytila vo svojej sieti celkovo 3 643 
SMS správ. V UniCredit Bank chytali príspevky od 15. júna do 31. 
decembra a veru mali čo robiť. Všetky správy, všetky výpisy a všetky 
prevody sa napokon v týchto dňoch skompletizovali a hrubý výnos Bielej 
pastelky 2017 organizátori vyčíslili na 193 011,04 eura. Z čoho čistý 
výnos predstavuje 174 025,29 eura. 

Poďakovanie za kus práce 

„Viem, že pomoc nikoho z vás nie je samozrejmosťou, viem, že rok čo 
rok treba pastelkou nakresliť niečo nové, niečo nevšedné, čo nielen 
v nás – organizátoroch podnieti kreativitu a nadchne pre ďalší ročník, ale 
čo zároveň opätovne priláka návštevníkov našich informačných stánkov 
a zaistí prispievateľov,“ povedala riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová. 

„Chcela by som sa vám všetkým preto ešte raz srdečne poďakovať za 
kusisko práce, ktoré ste na uplynulej Bielej pastelke odviedli, za 
nadšenie, s ktorým každý nový ročník vítate, a za energiu, ktorú do jej 
realizácie vkladáte. Vážim si vašu pomoc, pretože viem, že nie je 
samozrejmosťou,“ dodala. 
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Nový ročník už začal 

Aktuálny ročník Bielej pastelky začal, ako už mnohí viete, netradične – 
už 15. januára. Zatiaľ je možné prispievať na účet zbierky 
SK2311110000001430258006 a do stacionárnych pokladničiek. 

Ak by ste vedeli o nejakej akcii, kde by ste túto možnosť podpory mohli 
využiť, obráťte sa na vedúcu príslušného krajského strediska. 

Dušana Blašková 

 

Odkiaľ a koľko peňazí prišlo 

• Banskobystrický kraj: 14 190,22 €, 

• Bratislavský kraj: 21 332,70 €, 

• Košický kraj: 16 225,01 €, 

• Nitriansky kraj: 15 120,71 €, 

• Prešovský kraj: 22 468,12 €, 

• Trenčiansky kraj: 10 568,13 €, 

• Trnavský kraj: 10 894,46 €, 

• Žilinský kraj: 11 123,83 €, 

• priama spolupráca: 26 682,22 €, 

• dražba dresu Bielej pastelky a futbalovej  

  lopty s Hamšíkovým podpisom: 130 €, 

• SMS v sieti Telekom: 2 218 €, 

• SMS v sieti Orange: 2 572 €, 

• SMS v sieti O2: 1 704 €, 

• SMS v sieti 4ka: 792 €, 

• Fashion Sparkling Charity Night: 27 700 €, 

• on-line brána Darujme.sk: 909,46 €, 

• priame dary na účet VZ: 8 380,18 €. 

(db) 
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Ambasádorom vlaňajšieho ročníka Bielej pastelky je futbalista Marek 
Hamšík. Aj preto sme si dovolili vyčísliť  pastelkové skóre tak trocha 
v športovej terminológii. FOTO – ÚNSS 

 

Štvornohé oči: Opäť sa to podarilo 

Vraj práca nie je zajac, neutečie. Ale posledná aprílová streda by aj 

mohla, keďže má štyri nohy. V roku 2002 ju totiž Medzinárodná 

federácia škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF) vyhlásila za 

Svetový deň vodiacich psov. 

Fond, z ktorého peniaze putujú na dofinancovanie kompletného 
programu – chovu, výchovy, výcviku, odovzdanie psa klientovi, 
tyflokynologický servis a prípravu klienta na prácu s vodiacim psom 
formou výučby priestorovej orientácie a samostatného pohybu – sa 
organizátorom aj vďaka pomoci dobrovoľníkov a aktivistov podarilo 
v uplynulom roku navýšiť o 29 299,83 eura. 

Ochrannú ruku dobrovoľníci a aktivisti zbierky držali celkovo nad 83 
pokladnicami. Najviac laminátových vodiacich psov so šteniatkami je tak, 
ako rok pred tým, umiestnených v prevádzkach obchodného reťazca 
Billa, a to až 65. Do zbierky Štvornohé oči je zapojených celkovo 28 
z organizačných zložiek Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS). 
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TOP desiatka 

Pochvaly sa prejesť nedá. Tak si rozhodne ničím nedajte kaziť chuť. 
Súčasťou štatistík je vyčíslenie výšky výnosu na pokladnicu a podľa 
tohto kritéria sa suverénne najvyšším výnosom v súčte polročného 
výnosu v júni a koncoročného v decembri hrdí Billa v Stupave. 
Vodiaceho psa so šteniatkami tam nakŕmili 960,77 eurami. 

Z druhého miesta sa usmievajú psy v Bille na Jantárovej ceste 
v Bratislave s 787,30 eurami a z tretieho tí v Bille v Záhorskej Bystrici 
s 766,46 eurami (všetky tri  pokladnice sú v správe Výcvikovej školy pre 
vodiace a asistenčné psy). 

Nasleduje 747,96 eura v piešťanskej Bille (opäť v správe Výcvikovej 
školy pre vodiace a asistenčné psy), 669,40 eura v nitrianskej Bille 
(v správe Krajského strediska ÚNSS Nitra), 650,41 eura v Bille na 
Muchovom námestí v Bratislave (v správe Výcvikovej školy pre vodiace 
a asistenčné psy) a 648,72 eura v Bille v Martine (Základná organizácia 
ÚNSS Martin). 

Prvú desiatku uzatvárajú pokladnice umiestnené v Bille na Račianskej 
v Bratislave (642,51 eura), o ktorú sa stará Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné psy, v Aqua parku v Poprade (633,37 eura), kde drží 
ochrannú ruku Krajské stredisko ÚNSS Prešov a v Bille v Komárne 
(579,14 eura), ktorú spravuje Základná organizácia ÚNSS Komárno. 

Všetkým zúčastneným organizačným zložkám za celoročnú starostlivosť 
o porozmiestňované štvornohé oči srdečne ďakujeme. Osobitná 
pochvala a poďakovanie patrí povereným správcom pokladníc. Bez ich 
snahy a ochoty by sa nám rozhodne nedarilo ani udržiavať v povedomí 
verejnosti informácie o neoceniteľnej pomoci vodiaceho psa, ani 
zvyšovať výnos verejnej zbierky.  

Pozor na tohtoročné zmeny 

Majte, prosím, na pamäti, že Manuál pre dôverníkov pokladníc prešiel 
novelizáciou a že pre dôverníka verejnej zbierky Štvornohé oči pribudol 
preukaz a pre realizačnú zložku poverenie, ktorým jej je pridelená správa 
pokladníc.  

Hlavným koordinátorom zbierky je od 1. februára tohto roka Petr 
Ostružiar. Originál zápisnice o otvorení pokladnice, ktorý je nevyhnutné 
bezprostredne po vklade výnosu na účet verejnej zbierky zaslať na Úrad 
ÚNSS, preto, prosíme, adresujte jemu. 
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Kópiu Zápisnice spolu s výdavkovým pokladničným dokladom 
a dokladom o vklade z banky vložte do účtovníctva svojej organizačnej 
zložky a v stanovenom termíne zašlite na Ekonomické oddelenie Úradu 
ÚNSS. 

A ešte posledná pripomienka: výber pokladníc je potrebné uskutočniť 
dvakrát ročne, a to v termíne od 15. do 30. júna a od 1. do 15. 
decembra.  

Dosť bolo pripomienok! Prajeme veľa radosti zo správcovania! 

Zuzana Együdová a Dušana Blašková 

 

Vodiace psíky pomáhajú pri samostatnom pohybe. Na snímke 
s ambasádorkou zbierky Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou.  

FOTO - ÚNSS 

 

Fakty o zbierke Štvornohé oči 

Vodiaci pes je nenahraditeľným pomocníkom človeka, ktorého osud 
pripravil o zrak. Dokáže ho bezpečne zaviesť do zamestnania, do 
obchodu, k lekárovi, na úrady, skrátka všade tam, kam človek v dnešnej 
dobe chodiť musí. Sú to jeho druhé oči, ktoré nielen dovedú, ale nájdu 
hľadanú vec, upozornia na prípadné nebezpečenstvo a sú verným 
priateľom. Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje túto neoceniteľnú 
pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým postihnutím. Jej výnos 
slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý 
v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi ako 
aj tyflokynologický servis. Finančná náročnosť programu je veľmi vysoká 
a príspevky, ktoré klientom so zrakovým postihnutím poskytujú Úrady 
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práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie vodiaceho psa, nepokryjú 
všetky náklady spojené s realizáciou programu. 

Ako vyzerá pokladnička? 

Pokladnička je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami. Je 
vyrobená z laminátu. Na pokladnici sa nachádzajú tri otvory na 
vhadzovanie dobrovoľných príspevkov umiestnené na temene hlavy 
veľkého vodiaceho psa i oboch šteniatok. Prevedenie pokladníc má tri 
farebné varianty: čierny, hnedý a krémový.  

 

Pokladnička je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami.  

FOTO - ÚNSS  
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Rozhovor 

Dni Patrika Hermana nemôžu mať 24 hodín 

Hlavnými podujatiami Bielej pastelky sa v Bratislave už roky nesú hlasy 
Patrika Hermana a Kristíny Prekopovej. Dnes vám prezradíme viac 
o Patrikovi Hermanovi. Spoza opony s pastelkovým vzorom. 

Patrik Herman sa narodil sa na Deň nevidiacich, takže našu tému dostal 
už do vienka. A sami viete (určite nielen z počutia), že vzpierať sa 
tajomnej šuškande sudičiek sa bárs nevypláca. Takže sa poddal a má on 
nás a my jeho. Už niekoľko rokov. S moderátorským mikrofónom na 
hlavnom podujatí Bielej pastelky v Bratislave a v redakčnej rade 
OKAmihu, Časopisu nevidiacich pre vidiacich.  

Predškolské a školské zážitky si Patrik Herman hromadil v rodnej Trnave 
dovtedy, kým Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v roku 1998 
neuznala, že si titul Mgr. v odbore politológia zaslúži. Študentské časy si 
spája s prácou v Rádiu Forte, s „hovorcovaním“ mesta Trnavy 
a s novinárčinou pre rôzne médiá. 

Od mája 1996 je nepretržite tvárou televízie Markíza – spočiatku 
Televíznych novín, neskôr Paľby, Krimi SK, Lampárne, dnes Reflexu. 

Domácnosť mu krášli sedem sošiek OTO, ktoré získal v kategórii 
publicistika, a cena za reláciu Lampáreň v ankete Telkáč. 

Je jedným zo zakladateľov a v súčasnosti aj generálnym tajomníkom OZ 
Europacolon Slovensko, ktorého cieľom je prinášať reálne fakty 
o rakovine hrubého čreva a konečníka, účinne proti nej bojovať 
a všemožne pomáhať pacientom s touto zákernou diagnózou. A aby 
toho nebolo málo (neprezradil nám, kde mali akciu na stroj času, že toho 
toľko stíha, a skúšali sme to nie len podobrom), venuje sa telesne 
postihnutým deťom v trnavskom okrese a v spolupráci s Nadáciou 
Televízie Markíza každoročne organizuje a zabezpečuje detské Letné 
tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Dedičnosť sa okrem iného podpísala pod jeho: 

1. lásku k poriadku a upratovaniu – pani Hermanová totiž dvakrát denne 
luxovala, takže zvuk vysávača bol pre malého Patrika spoľahlivým 
uspávacím prostriedkom. Dnes je investigatívny novinár známy svojimi 
urovnanými kôpkami v skriniach, zostavenými aj podľa farieb, či 
pracovným stolom rozdeleným na sektory A, B, C, pričom v každom 
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majú svoje miesto určité veci. Vysvetlením nie je úchylka, ale recesia 
a túžba pobaviť návštevy,  

2. lásku k učiteľovaniu – nebohá babička, dedkovia, obidve mamy, teta 
a sestra. Všetko stálo roky za katedrou. Tak aby neporušil rodinnú 
tradíciu, pôsobí Patrik Herman na Fakulte masmédií Paneurópskej 
vysokej školy v Bratislave a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Musí to 
byť veru chutné štúdium, pretože svojim zverencom vraj občas kúpi 
sladkosti, pozve ich na kávu či čaj. Vysvetlením nie je korupcia, ale 
potreba cukru ako zdroja energie. 

Patrikove prvenstvá 

Týchto prvenstiev sa ozaj nedogooglite, aj keby ste aj vy chytili 

akciu na ten stroj času! Schválne, vedeli by ste? Opýtali sme sa za 

vás. 

Kedy sa datuje vaše prvé záškoláctvo? 

„Na strednej škole sme boli vynikajúca partia, ktorá vydávala školský 
časopis. Nebolo to záškoláctvo v pravom zmysle slova, ale radšej sme 
boli v redakcii ako na hodine. Nech mi je k dobru pripočítaný fakt, že sme 
sa ulievali z rýdzo pracovných a všeobecne prospešných dôvodov 
(smiech)...“ 

Kedy ste schytali prvú päťku?  

„Som učiteľské dieťa, čiže zlou známkou bola už jedna mínus! Pre 
dvojku už hrkotali varechy v našej plechovej kuchynskej linke a mal som 
týždeň zaracha... (smiech) Paradoxne, keď som dostal prvú päťku, 
z diktátu zo slovenčiny v siedmej triede, doma to prešli mlčaním... 
Dodnes mi je to záhadou... (smiech).“ 

A prvý výprask? 

„Jáááj, to si už ani nepamätám! Mal som prísnu výchovu. V tých časoch 
to bolo výchovné, dnes vás za to aj zavrú... (smiech). Nech si hovorí, kto 
chce - čo chce, dostať sem-tam zaucho alebo po zadku nemusí byť hneď 
týranie. Zo mňa, aspoň dúfam, vychovali slušného človeka...“ 

Aké sú vaše spomienky na prvú cigaretu? 

„Nesmejte sa mi! Mal som asi 25 rokov. Bola prvá a posledná zároveň... 
´Hí, mama ide!´ na hlboký nádych ma skoro zabilo... (smiech) Do 
dnešného dňa nefajčím, iba 2 - 3 krát do roka pri výnimočnej príležitosti, 
si zopárkrát potiahnem z kubánskej cigarky...“ 
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Patrik Herman počas zbierky Biela pastelka. FOTO – ARCHÍV PATRIKA 

Čo romantika prvej pusy? Prezradíte? 

„To si pamätám náhodou presne - volala sa Monika a bolo to v škôlke. 
Riešili to všetky pani učiteľky aj celá moja rodina. Potom som sa o ňu 
pohašteril s ďalším škôlkarom a napokon som zo škôlky ušiel. Hľadalo 
ma celé mesto... (smiech).“ 

Kedy ste prvýkrát vyleteli zo skúšky? 

„Zo skúšky som nikdy nevyletel, ale takmer som vysokú školu 
nedokončil. Práca v televízií ma natoľko chytila, že som štúdium prerušil 
najprv na jeden rok, potom aj na druhý... A keby mi vtedy moja 
profesorka sociológie Iveta Radičová neurobila verejnú hanbu (v dobrom 
a s dobrým úmyslom) pred kolegami a šéfom televízie a osobne 
nezrušila prerušenie štúdia, určite by som dnes nebol magister... 
(smiech).“ 

Na čo padla vaša prvá výplata? 

„Moja prísna slovenčinárka z gymnázia raz neprijala moje 
ospravedlnenie, že som jej pre chorobu neodovzdal načas domácu 
úlohu. Zahlásila: môžeš si ju teraz, pre mňa - za mňa, poslať do novín. 
A ja som poslal (smiech). Moja úvaha vyšla v okresných novinách ako 
úvodník, dostal som svoj prvý 13-korunový honorár a ponuku od 
redakcie na ďalšiu spoluprácu... Prejedol som ich s partiou v cukrárni. 
Dodnes som za to mojej profesorke vďačný a ďakujem, že mi dala 
príučku, aj príležitosť...“ 
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 Kedy ste boli na seba prvýkrát naozaj hrdý?  

„Keď som sa na telocviku po prvýkrát v živote vyšplhal po tyči až na 
vrchol (smiech). Predchádzalo tomu dlhé trápenie sa moje aj viacerých 
maminých kolegov – telocvikárov. Bol som príšerné drevo...“ 

Aké bolo vaše prvé auto? 

„Bola to červená škodovka stovka. Prezýval som ju ´rudý ďábel´. 
Dokonca som s ňou jazdil v Markíze na prvé reportáže. Dali mi na 
kapotu také veľké magnetické emblémy televízie, ktoré ale stále odlietali. 
Na tých plechoch akosi nedržali... (smiech).“ 

A prvé vlastné bývanie? 

„Malá garzónka na okraji rodnej Trnavy. Musel som uhradiť dlhy po 
bývalom majiteľovi a čakalo ma pár metrov štvorcových v dezolátnom 
stave. Zarábal som si na ňu od svojich 16-tich rokov. Mal som vtedy 20 
a pre mňa to bolo po dlhom čase života na internátoch a ubytovniach 
moje prvé vlastné kráľovstvo...“ 

Kedy ste začali vystupovať na verejnosti? 

„Od malého malička som recitoval, moderoval večierky, besiedky... 
Dokonca som hral v divadle... Bolo to amatérske študentské divadlo 
a malo vskutku strelený názov – M.U.C.H.A. Nie, nie podľa tej okrídlenej 
potvory. Bola to rovnako strelená skratka: Miliónový úškľabok cibuľky 
hnijúcej asi... (smiech).“ 

 

Vzácna fotografia – takto vyzeral Patrik Herman v detstve. Podoba je 
zrejmá. FOTO – ARCHÍV PATRIKA HERMANA 
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Priznáte sa nám s prvým trapasom?  

„Nebol to ani tak môj trapas, ale prežil som si vďaka nemu peklo. Ešte 
ako gymnazista som moderoval súťaž Miss stredných škôl. Na konci, 
počas vyhlasovania výsledkov, sa zrazu postavila jedna porotkyňa 
a začala nahlas proti výsledkom protestovať. Ukázalo sa, že tí, ktorí 
vyhodnocovali hodnotenia porotcov, si zmýlili body so známkami. Trapas 
sa prevalil po tom, keď sa korunky začali odovzdávať, ako to šetrne 
povedať - tým najmenej pekným. Musel som takmer pol hodinu 
naťahovať čas a zabávať 600 študentov v publiku... Bolo to peklo... 
(smiech).“  

Patrikovi Hermanovi srdečne ďakujeme. Za rozhovor, za pastelku, za 
OKAmih, ale predovšetkým za to, že sa tak vzájomne už roky máme, že 
nám na vysokej profesionálnej úrovni pomáha šíriť na všetky svetové 
strany, že ľudia so zrakovým postihnutím sú presne takí istí ako všetci 
ostatní, akurát tie oči trochu štrajkujú. Za to, že vždy je plný ochoty, úcty 
a rešpektu, že nám venuje svoj čas, energiu a nápady. Ďakujeme. 

 

Snímka z prípravy reportáže do časopisu OKAmih. Do jeho 
predvianočného čísla, si Patrik Herman skúšal, ako sa pečie ľuďom so 
zrakovým postihnutím. Patrik mal pri pečení poctivo klapky na očiach. 
FOTO – ARCHÍV ÚNSS 

 

Dušana Blašková 
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Projekty a služby 

Pribudnú ďalší inštruktori pre IT a orientáciu 

v priestore 

Aj v tomto roku Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 

investuje do vzdelávania svojich pracovníkov. Inštruktori sociálnej 

rehabilitácie z viacerých krajských stredísk si tak budú môcť 

rozšíriť svoje odborné vzdelanie.  

Prostredníctvom vzdelávania ÚNSS chce zvýšiť kvalitu poskytovaných 
sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých klientov. Vzdelávanie 
inštruktorov sociálnej rehabilitácie v jednotlivých moduloch je 
akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

IT odborníci pre Prešov, Trenčín a Bratislavu 

Kurz pre inštruktorov informačných technológií pre zrakovo postihnutých 
je rozdelený na dve časti (v apríli a na prelome mesiacov máj a jún). 
Kurz sa uskutočňuje v krajskom stredisku v Košiciach a zúčastňujú sa ho 
štyria pracovníci – dvaja z krajského strediska v Prešove, jeden 
z krajského strediska v Trenčíne a jeden z krajského strediska 
v Bratislave.   

Súčasťou kurzu sú oblasti, ako metódy a formy výučby IT pre ľudí so 
zrakovým postihnutím, kompenzačné pomôcky používané pri výučbe, 
práca s operačným systémom s asistenčnou technológiou, práca 
s textovým a tabuľkovým editorom s asistenčnou technológiou 
a s internetovým prehliadačom, ďalej práca so skenerom a softvérom na 
rozpoznávanie textu a s dotykovým zariadením s asistenčnou 
technológiou. 

Lektormi kurzu sú inštruktori IT Peter Teplický, Marek Macko a Ján 
Podolinský. 

Kurz sa končí záverečným testom. Po úspešnom ukončení budú 
pracovníci môcť poskytovať služby ľuďom so zrakovým postihnutím 
zamerané na prácu s asistenčnými technológiami (s PC s hlasovým 
výstupom a zväčšovacím softvérom). 
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Noví špecialisti na priestorovku 

Kurz orientácie v priestore pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa 
uskutoční tiež v košickom krajskom stredisku, prvá časť je naplánovaná 
na máj a druhá na jún. Po týchto dvoch častiach sa uskutoční tretia, 
záverečná časť spolu s vykonaním písomných aj praktických skúšok. 
Termín záverečnej časti bude stanovený po dohode s účastníkmi. 

Kurz má praktickú aj teoretickú časť a účastníci počas neho pracujú vo 
dvojiciach, kedy jeden plní rolu inštruktora a druhý rolu klienta (striedajú 
sa). Takže sa učia zároveň inštruktorským zručnostiam, ale aj samotným 
technikám a spôsobom pohybu človeka so zrakovým postihnutím. 

V rámci tohto vzdelávania sa pracovníci naučia techniky práce s bielou 
palicou, rôzne spôsoby analýzy a orientácie v priestore. Zúčastnia sa ho 
dvaja pracovníci z Košíc, dvaja z Prešova a po jednom pracovníkovi 
z Bratislavy, z Nitry, Trnavy a z Trenčína. Obsahovo na tomto školení 
budú spolupracovať aj odborníci z oddelenia architektonických 
a dopravných bariér a z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. 
Lektorkou tohto kurzu bude garantka ÚNSS v oblasti sociálnej 
rehabilitácie Ivana Frčová. 

(red) 
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Boli sme pritom 

Konferencia INSPO stála za to 

Vybrali sme sa za internetom a informačnými systémami pre osoby 

so špecifickými potrebami. 

Široká škála kompenzačných pomôcok, aplikácií, programov a projektov 
určených pre používateľov so zdravotným postihnutím. 

To bol v poradí už osemnásty ročník  konferencie INSPO, ktorá sa 
uskutočnila v sobotu 7. apríla v Kongresovom centru Praha. 

Ako z rozprávky 

Neostáva nám nič iné, ako sa skloniť pred dôslednosťou usporiadateľov. 
Po vlaňajšej úspešnej premiére totiž na uľahčenie orientácie 
návštevníkov so zrakovým postihnutím opäť zabezpečili technickú 
podporu. 

Mobilný akustický a hlasový maják s vysielačmi Bluetooth beacon, 
umiestnený pri jednom z vchodov, sprostredkoval prostredníctvom 
mobilnej aplikácie základné informácie o rozmiestnení objektov 
v interiéri. Popisy boli pripravené vopred, k vlastnému určeniu smeru 
poslúžil hardwarový kompas mobilu. V pokynoch sme si našli odkaz na 
aplikáciu, ktorá bežala pod systémom iOS i Android, bola prístupná 
s čítačmi obrazovky VoiceOver i TalkBack. 

Hlasovania, ktoré rozhodlo o najlepších prednáškach v každej sekcii 
a najlepšej expozícii, sa mohli bez nutnosti asistencie zúčastniť aj 
slabozrakí a nevidiaci. Hlasovacie lístky boli totiž k dispozícii vo 
zväčšenej čiernotlači, Braillovom písme aj elektronicky. 

Prepis pre ľudí so sluchovým postihnutím a prezentácie pre tých so 
zrakovým postihnutím bolo možné sledovať alebo na zapožičaných 
tabletoch, alebo na vlastnom mobile (aplikácia opäť kompatibilná aj s OS 
iOS i OS Android a frčiaca cez bezdrôtové pripojenie INSPO). A keď už 
bolo inštalovania a informácií dosť, v relaxačnej zóne sa na záujemcov 
usmievali štyria nevidiaci maséri. 

Aby nebolo málo, dodávame, že tí, ktorí sa na konferencii zúčastniť 
nemohli, mali možnosť pozorovať, čo sa v pražskom kongresovom 
centre deje online prostredníctvom videa. 
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Komnata prvá: Rokovanie v pléne  

Jakub Pětioký z Rehabilitačného ústavu Kladruby sa zameral na využitie 
ICT a High-Tech zariadení pri rehabilitácii pacientov so získaným 
poškodením mozgu a poranením miechy. Ide o rehabilitáciu, s využitím 
robotiky a počítačových systémov s biofeedbackom, ktoré prácu 
terapeuta uľahčujú, doplňujú a pomáhajú mu spresniť diagnostiku 
a hodnotenie výkonu pacienta. 

Je to významný nástroj na zvýšenie motivácie pacienta, rehabilitácia sa 
tak stáva pochopiteľnou, zábavnou, ponúka dokonca terapeutický 
gaming, kedy pacient súťaží sám so sebou alebo s ďalšími pacientmi. 

Niektoré z programov sa dajú použiť i v domácom prostredí. 

Menovka: Filip Maleňák, Aplikace Záchranka, z.ú. Mobilná aplikácia 
Záchranka funguje v Českej republike už druhý rok. Na základe 
skúseností a spätnej väzby od záchranárov a používateľov prináša 
ďalšie novinky, ktoré pomôžu v prípade núdze. Po novom je aplikácia 
oficiálne prepojená aj s Horskou službou ČR. Novinky systém prináša 
takisto pre nepočujúcich používateľov. Pracovníci Zdravotníckej 
záchrannej služby sú už s nepočujúcim volajúcim schopní komunikovať 
prostredníctvom SMS priamo z aplikácie. Nepočujúci tak dostane 
dôležitú informáciu, že pomoc je na ceste. 

Až z Izraela prišiel na INSPO Omer Elad, aby predstavil OrCam 
Technologies Ltd. Ide o prenosné zariadenie na počítačové videnie, 
využívajúce prvky umelej inteligencie, ktoré bude čoskoro k dispozícii aj 
v Českej republike. Zoznámili sme sa s tým, ako Orcam MyEye funguje, 
ako ho možno použiť pri čítaní textu či identifikácii osôb. Všetko 
prostredníctvom prirodzených ľudských gest.  

Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov 14. ročníka literárnej 
súťaže Internet a můj handicap a otvorenie 4. ročníka Ceny Nadace 
Vodafone Rafael. 

Komnata druhá: Prístupnosť nielen webu  

Ľudia so zrakovým postihnutím, hlavne milovníci rozhlasového 

vysielania, v expozícii spoločnosti RTI cz zaujal rozhlasový prijímač 

dRadio1. Je určený na príjem digitálneho rozhlasového vysielania DAB+ 

a má hlasový výstup, ktorý celé menu vrátane názvov staníc prevedie do 

zvukovej podoby. Slúži na to USB vstup pre flash disk s nahranými 

audiosúbormi. 
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Zatiaľ je k dispozícii len v českom jazyku. Súbory je možné bezplatne 
stiahnuť na internetových stránkach výrobcu a dodávateľov. 

Spojenie astronómia a zrakové postihnutie? Prečo nie? Vzdelanie 
v oblasti astronómie spravidla vychádza z poznávania príslušných javov 
pozorovateľných voľným okom. No ak chceme, aby nedochádzalo 
k značnému informačnému deficitu, je vhodným riešením haptizácia. 
Petr Dušek vysvetlil, že to môže byť napríklad využitím 3D tlače. 

Návštevníci sa stručne zoznámili s tým, ako vznikali niektoré projekty, 
ako sú Vesmírné krabičky (hra Zapamatuj si vesmír), nízky reliéf guľovej 
hviezdokopy M13, busta astronóma, teda v tomto prípade samotného 
Petra Duška či 3D budovy pomocou OpenStreetMap, Google Earth Pro 
a SketchUp 3D Warehaouse. 

Nechýbala ani Stopka, n. o., a ich Corvus, ktorý patrí medzi 
najpopulárnejšie riešenia na sprístupnenie dotykových telefónov v Česku 
a svoju pozíciu si postupne upevňuje aj v zahraničí. Vďaka intuitívnemu 
a jednoduchému Corvus prostrediu sa dokáže so smartfónom naučiť 
rýchlo pracovať i začiatočník. No Corvus má dnes implementovaný 
vlastný veľmi rýchly čítač obrazovky, ktorý oceňujú aj pokročilejší 
používatelia, pretože nemusia čakať na jeho odozvu a ktorákoľvek 
aplikácia Androidu je im tak plne k dispozícii. Corvus je už z viacerých 
dôvodov vhodný aj pre ľudí, ktorí ho chcú naplno efektívne využívať 
(dôraz na efektivitu pri prehliadaní webu, tlačidlá skombinované 
s gestami pre slabozrakých, diktovanie hlasom, ktoré prekonáva 
možnosti Androidu, vyhľadávač stratených vecí Beenode, novinka 
v podobe prístupu ku knižniciam -  Matilda, Librivix, Digibooks, SKN – 
všetky knihy cez jedno používateľské rozhranie a tak ďalej.)  

V príspevku „Fakturujte a řešte platby kartou. Bez zábran, bez zraku“ 
Karel Giebisch demonštroval prístupnosť programu na vedenie 
účtovníctva a prijímania platieb. Predstavil ľahko ovládateľný platobný 
terminál na kreditné a debetné karty SumUp Air, ktorý zvládne 
obsluhovať aj nevidiaci. Jeho prínosom je to, že je malý, skladný 
a ovláda sa pomocou aplikácie v smartfóne. Cena je dostupná – 499 
českých korún, na termináli je braillovské puzdro. 

Komnata tretia: Využitie ICT pri vzdelávaní a zamestnávaní 

Po Jiřím Vaňáskovi z MPSV, ktorý sa zaoberal novinkami legislatívy 
z oblasti ministerstva práce a sociálnych vecí sa prítomným prihovorila 
Radka Majerová z Európskeho centra jazykovej rehabilitácie, ktorá je 
autorkou metodológie rehabilitačno-komunikačného softvéru pre 
nehovoriacich ľudí s názvom VoCoN. 



  

33 
 

Jeho textový editor zobrazuje samohlásky červenou a spoluhlásky 
modrou farbou. Pri tvorbe vychádzala z prirodzenosti českej fonológie 
a takýmto odlíšením docielila významnú podvedomú graficko-vizuálnu 
podporu, využiteľnú najmä pri vyučovaní písania nehovoriacich ľudí. 

VoCoN je program určený predovšetkým deťom s dysfáziou, deťom 
i dospelým s vývojovou anartriou, ťažkou vývojovou dysartriou a orálnou 
dyspraxiou. A to nielen ako rehabilitačný softvér ich písanej reči, ale 
zároveň ako komunikátor s hlasovým výstupom, ktorý kompenzuje ich 
nedostatočný hovorený prejav.  

Deťom so zrakovým a kombinovaným postihnutím pomáhajú v tréningu 
zrakových schopností a jemnej motoriky aplikácie EDA PLAY, ktoré boli 
vyvinuté pod vedením odborníkov na stimuláciu zraku a ranú 
starostlivosť. Na konferencii INSPO 2018 ich prezentovali Alice 
Pexiederová a Ivana Bajgarová (EDA cz, z.ú.). 

Deti s centrálnym zrakovým postihnutím, ktoré majú často ťažkosti 
porozumieť novým predmetom alebo situáciám, sa potrebujú opakovane 
zoznamovať s videným predmetom, obrázkom, hračkou a pod. 
V aplikáciách sa vyskytujú herné situácie, ktoré môže rodič alebo 
pedagóg poľahky napodobniť i v reálnom živote a pomôcť deťom 
prostredníctvom ilustrácií a hry pochopiť okolití reálny svet a jeho 
zobrazenie. 

Pre tých, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením 
a stretávajú sa s problémami s prístupnosťou podnikových aplikácií na 
báze informačných technológií bol určený príspevok Petry Helebrantovej 
a Tomáša Černého z OZP Akademie. Venovali sa ceste k implementácii 
informačného systému vo svojej organizácii – od neúspešného hľadania 
už existujúceho plne prístupného informačného systému (najmä pre ľudí 
so zrakovým postihnutím) až po úspešný návrh, vývoj a implementáciu 
vlastného informačného systému vo forme webovej aplikácie. 

Komnata štvrtá: ICT pre osoby so sluchovým postihnutím  

Nezávislý projekt na podporu a zavádzanie technológií pre divákov so 
sluchovým, zrakovým a telesným postihnutím do kín s názvom 
Kinoprokazdeho.cz priblížil Petr Vítek zo spoločnosti Centrální kino. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť všetkých 
zainteresovaných strán od prevádzkovateľov kín, producentov, štátnej 
správy a organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, až po samotných 
divákov. V rámci projektu zabezpečila spoločnosť vlastnú sadu 
technológií pre ľudí so sluchovým a zrakovým postihnutím. 
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Na vybavení digitálnych kópií pre kiná s titulkami pre ľudí so sluchovým 
postihnutím a audiokomentárom pre návštevníkov so zrakovým 
postihnutím spolupracujú s filmovými producentmi. Usilujú sa dosiahnuť, 
aby týmito technológiami bola vybavená každá kópia každého filmu, 
ktorá sa dostane do českých kín. 

So službou spoločnosti TextCom zabezpečujúcou on-line simultánny 
prepis hovorenej reči počas telefonického rozhovoru nás oboznámil 
Zdeněk Bumbálek. Jej vývoj sa opiera o snahu sprístupňovať telefonické 
infolinky subjektov štátnej správy, komerčných spoločností a poradenské 
či krízové linky poskytovateľov sociálnych služieb ľuďom, ktorí 
komunikujú v českom jazyku, dokážu sami hovoriť, ale potrebujú 
sprostredkovať reč operátora telefónnej linky písomnou formou. 

Najväčšmi je využívaná ľuďmi, ktorí stratili sluch v priebehu života, 
s vrodenou či vekom získanou nedoslýchavosťou, ale aj cudzincami, pre 
ktorých je písaný text podstatne zrozumiteľnejší. 

Petr Vlach sa venoval komunikácii bez bariér. Tiché spojení je cloudová 
služba, ktorá zabezpečuje on-line komunikáciu s nepočujúcimi 
a nedoslýchavými zákazníkmi pomocou textového prepisu hovorenej reči 
a prostredníctvom tlmočenia do znakového jazyka. Prítomným predstavil 
nielen novinky a nové funkcionality na rok 2018, ale predovšetkým prvý 
tlmočený a prepisovaný hackathon. 

Tichá linka bola témou Kláry Sobotíkovej a Michala Procházku z Tichého 
světa. Tichú linku, do roku 2017 dostupná jedine vo webovej verzii, majú 
v súčasnosti ľudia so sluchovým postihnutím k dispozícii aj ako mobilnú 
aplikáciu.  

Dušana Blašková a Michaela Hajduková 

(s použitím materiálov www.inspo.cz/inspo-2018) 
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Na konferencii nechýbala ani Stopka, n. o., a ich Corvus, ktorý patrí 
medzi najpopulárnejšie riešenia na sprístupnenie dotykových telefónov 
v Česku a svoju pozíciu si postupne upevňuje aj v zahraničí. FOTO – 
MICHAELA HAJDUKOVÁ 

 

 Rozhlasový prijímač dRadio1. Je určený na príjem digitálneho 
rozhlasového vysielania DAB+ a má hlasový výstup, ktorý celé menu 
vrátane názvov staníc prevedie do zvukovej podoby. FOTO – 
MICHAELA HAJDUKOVÁ 
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Dúhovka 
 

Špecializovaná príloha časopisu Dúha zameraná na kultúru a umenie 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 

Zodpovedná redaktorka: Halka Tytykalová (duha@unss.sk) 
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Hlina mi vrátila Slnko na oblohu 

Zrak stratila v dospelosti už ako manželka a matka. „Pripadlo mi to, 

ako keby sa moja Zem prestala točiť, moje Slnko prestalo 

vychádzať. Zem sa však môže točiť na hrnčiarskom kruhu. A moje 

Slnko opäť vyšlo. Aj keď ho nevidím, cítim, že je,“ hovorí 

keramikárka z Dubnice nad Váhom Soňa Zelisková.. 

 

V rozhovore, ktorý ste dali Denníku N ste hovorili o záľubách 

v mladosti - medzi turistikou, trampovaním, spevom, klavírom 

a gitarou som záľubu v keramike nenašla. Kedy vás napadlo, že 

môžete tvoriť, a dokonca aj zarábať týmto spôsobom? 

„Ku keramike som sa dostala až v čase, kedy som už desať rokov 
nevidela. Zrak som stratila ako 26-ročná po pôrode syna, príčinou bola 
cukrovka.  Predtým som pracovala v materskej škole. Keďže som 
nevidela, do tejto práce som sa nemohla vrátiť. Hľadala som, kde by som 
sa mohla uplatniť v ďalšom pracovnom živote. Zoznámila som sa 
s terajšou priateľkou Reginou Breyer z Rakúska. Dala mi hlinu do ruky 
a presvedčila ma, že z nej môžem tvoriť rukami, pretože mám dobré 
hmatové vnímanie. A tak som sa do toho pustila.“ 

Ponuku vašich výrobkov možno nájsť na facebooku, no aj cez 

ÚĽUV. Ktoré techniky vás najviac oslovili? 

„Našla som sa v technike točenia na kruhu. Je najťažšia, no najkrajšia. 
Vznikajú pri nej oblé tvary. Nádoby, ktoré vytočím sú bacuľaté, zvonku 
vrúbkované, majú svoju štruktúru, aby zvonku vyzerali ako staré. Som 
samouk. Prvé dva roky som vyrábala vlastne veľmi kvalitné blato 
(smiech), kým som prišla na to, ako s hlinou narábať, ako ju centrovať pri 
točení a ako dokončovať výrobky. Trvalo mi to teda pomerne dlho, kým 
som si techniku osvojila. Mám ju však najradšej a ak sa to dá tak 
povedať, je mi aj filozoficky najbližšia.“ 

V akom zmysle ´filozoficky´? 

„Keď som prestala vidieť, začala som tvoriť aj poéziu.  Pripadlo mi to, 
ako keby sa moja Zem prestala točiť, moje Slnko prestalo vychádzať 
a nastala tma. Táto Zem v podobe hliny sa dala točiť na hrnčiarskom 
kruhu. A moje Slnko tak opäť vychádza. Aj keď ho nevidím, cítim, že je.“ 
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Venujete sa aj plátovej technike? 

„Áno. Pri plátovej technike sa hlina rozvalcuje na určitú hrúbku – päť, 
šesť milimetrov. Z toho povykrajujem časti, ktoré zliepam, napríklad tak 
vznikne plášť hrnčeka alebo nejakej vázy, či nádoby, ku ktorým potom 
dolepím ucho. Rada robím, opäť, také štruktúrované veci, ktoré zvrchu 
napríklad v dvoch bodoch zatlačím a dokončím.  Vznikne z toho jabĺčko.“ 

Ktoré výrobky si ľudia najčastejšie kupujú? 

„Okrem rôznych nádob, hrnčekov zhotovených na hrnčiarskom kruhu sú 
to aj srdiečka. Tvorím ich z dvoch polovičiek, pričom srdiečka sú vyduté, 
a keď sú vypálené a naglazované, zviažem ich gumičkou a dajú sa 
roztvoriť ako mušľa. Dovnútra tak možno vložiť odkaz, fotku, ja hovorím 
od lentilky po briliant, kto ako chce. Ďalej potom jabĺčkové misy 
a hrnčeky zdobené margarétkami.“ 

Nebojíte sa výstav, predvádzania výroby na festivaloch, ani 

rozhovorov v médiách. Čo pre vás bolo najhoršie prekonať, keď ste 

v dospelosti, už ako manželka a matka stratila zrak? 

„Trvalo mi nejaký čas, možno dva, tri roky, kým som svoju novú situáciu 
prijala. Pomerne rýchlo som však pochopila, že oči alebo zrak pre život 
nehovorím, že nie sú dôležité, ale je to asi najťažšie to prijať. Keď som 
stratu zraku prijala, naučila som sa robiť drvivú väčšinu vecí tak isto, ako 
vidiaca manželka, vidiaca matka, vidiaca žena, pracovníčka.... a neviem, 
čo všetko ďalej. Je na to veľa pomôcok. Keď rozmýšľam nad touto 
otázkou, čo bolo najťažšie - technické veci, čo a ako robiť, to sa dá. 
Neviem však chodiť samostatne v neznámom priestore, aj pre iné 
zdravotné ťažkosti, ako sú závraty a tak. Určitý čas som mala vodiaceho 
psa a s tým som chodila sama. To čo mi najviac chýba, je asi pohľad do 
tváre, do očí. To by som často potrebovala.“ 

Ako ste sa dostali napokon k arteterapii?  Kde ste získali pre tento 

odbor vzdelanie? 

„Mám vyštudované učiteľstvo pre materské školy. Keď som prestala 
vidieť, ďalší človek, s ktorým som sa stretla, ktorý ma posunul ku 
keramike a veľmi si ho vážim, bola profesorka a akademická sochárka  
Jaroslava Šickova-Fabrici. Je prvou dámou arteterapie na Slovensku, 
publikuje, píše knihy. Na akcii Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska robila pre nevidiacich arteterapiu. Nemali sme vtedy zvládnuť 
nejaké techniky, ale pracovať s hlinou tak pocitovo..., terapeuticky. 
Pozvala ma do jej dvojročného kurzu, kde som začala arteterapiu 
študovať. Chodila som do Bratislavy, štúdium sa končilo záverečnou 
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prácou. Na kurze sme robili nielen s hlinou, no aj farbami a s iným 
materiálom. Pomohlo mi to – mala som viac odvahy začať pracovať 
s deťmi na krúžkoch, ale aj na letných školách. Tiež na rôznych 
terapiách s tými, ktorí majú rôzne poruchy napríklad vzdelávania, alebo 
sa im potia ruky, s deťmi s Downovým syndrómom a podobne. Nerobím 
diagnostiku. Práca s hlinou deťom i dospelým pomáha zlepšovať ich 
manuálne zručnosti, pomáha im to v získavaní sebavedomia – napríklad 
ak deti nie sú úspešné v škole, zažijú pocit, že sa im pri tvorbe 
s keramikou veľakrát darí. Vek nie je ohraničený, aj starší ľudia môžu ku 
mne prísť do kurzu.“ 

A ako pomáha tvorba s hlinou vám? 

„Zo žartu hovorievam, že hlina všetko vytiahne. Keď mám nejaké 
problémy, pri takejto fyzickej práci na ne zabúdam. Pred dvoma rokmi mi 
zomrel manžel. Dielňu mám o poschodie vyššie, a tak, keď potrebujem, 
zájdem aj večer a v práci s hlinou nachádzam radosť.“ 

Halka Tytykalová 

 

Letokruhy 

(báseň) 

Vytočila som hrnček, pritlačila k nemu uško a zlepila  

s vymodelovanou zemeguľou tak, aby uško ležalo na nej. 

Napísala som: 

Pritláčam ucho ku hline. 

Načúvam, či sa točí zem. 

Točí sa, točí na mojom letokruhu. 

A slnko – svieti? 

Viem ti? 

Soňa Zelisková 
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Nevidiaca Soňa Zelisková sa po strate zraku našla v tvorbe z hliny. Dnes 
ponúka na výstavách, trhoch alebo cez internet krásne výrobky a pôsobí 
aj ako arteterapeutka. FOTO – ARCHÍV SONI ZELISKOVEJ 

   

 

Hrnčeky ozdobené margarétkami patria k najvyhľadávanejším výrobkom 
z dielne Soni Zeliskovej. FOTO – ARCHÍV SONI ZELISKOVEJ 

Obľúbené srdiečko – dovnútra zmestíte ako darček čokoľvek chcete – od 
lentilky po diamant. FOTO – ARCHÍV SONI ZELISKOVEJ 
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Slepecké trapasy - autorská a čitateľská súťaž 

o ceny 

V prvom čísle Dúhy sme vyhlásili súťaž pre autorov a čitateľov. 

V nej sa chceme venovať humorným situáciám, s ktorými sa 

v živote stretávajú nevidiaci a slabozrakí ľudia – s takzvanými 

„slepeckými trapasmi“. Uverejňujeme 1. kolo - prvých päť príbehov 

od piatich autorov. Hlasovať môžete už teraz. 

1. Nehrajme sa na vidiacich 

Vracali sme sa s osobnou asistentkou z Bratislavy, kde som absolvovala 
lekárske vyšetrenia. Do odchodu autobusu nám ostávala ešte takmer 
hodina. Vonku chladno. Tak sme sa dohodli, že nám Alenka pôjde kúpiť 
niečo na zahryznutie a ja ju počkám na sedačkách pod stenou 
s cestovným poriadkom. Dala mi do rúk nejaký časopis, ktorý mala na 
zahnanie nudy, kým ma čakala pred ordináciou, a išla si po svojom. 
Okolo mňa rôzne hlasy, typy chôdze a vône - nie vždy prešli bežní 
cestujúci. Občas sa mihol aj niekto, o kom bolo jasné, že práčku 
a sprchu nestretol už nejaký ten deň. Aby to takýchto ľudí nelákalo 
k rozhovoru s babou sediacou a zízajúcou pánu Bohu do okien, otvorila 
som si časopis a listovala som si v ňom. Chcela som pôsobiť ako niekto, 
kto si „normálne“ prezerá časopis. Nebola som ani v polovici, keď sa 
predo mnou pristavili kroky - človek, ktorý patril práve do tej 
„necestujúcej“ kategórie. A pozerá na mňa - pohľad skrátka cítite. „Len 
ma prosím ťa neoslov, nemám chuť sa s tebou rozprávať!“, vysielam 
k dotyčnému nekomunikatívne vlny a tvárim sa, že som sa začítala do 
neskutočne zaujímavého článku. Dotyčný však so záujmom hľadí ďalej. 
Po chvíľke sa aj ozval: „Mladá pani?“ Nereagujem. „Mladá pani,“ podišiel 
bližšie a to už sa nedalo ignorovať: „To hovoríte mne?“ 

„Vy nevidíte, však?“ pýta sa dotyčný pán. 

„Ale áno, vidím, prečo si myslíte ...?“, chabo sa bránim. 

„No, lebo ten časopis čo ´čítate´, máte dole hlavou,“ hovorí mi. 

Ten, kto ma pozná, toho moja reakcia vôbec neprekvapí - pochytil ma 
veľký smiech. A to bolo práve to, čo dotyčného odo mňa odohnalo: baba, 
ktorá nevidí, hoci sa tvári, že vidí a ešte k tomu je aj nepríčetná. To bolo 
veľa už asi aj na neho. 

(eka) 
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2. Odvezieme psíčka 

Uháňam si to s Corrou (moja prvá vodiaca sprievodkyňa) z práce domov. 

Corrina je náruživá cestovateľka. Rada chodí síce aj pešo, ale beda, keď 
uvidí niečo, čo má kolesá. Len zrazu zrýchli krok a... už sa aj šinie kamsi. 

V zlomku sekundy mi došlo, že na našom chodníku je zaparkované auto, 
že to „fáro“ má otvorené pravé predné dvere a že čaká... No prááávdaže 
na nás! Corra sa nestará. Už aj si líha pod sedadlo. Nestačím ani 
zareagovať. 

Vtom zozadu počujem dve deti, ako sa smejú a hovoria tatkovi - 
vodičovi: „Ociii! Odvezieme psíčka a maminu necháme tu.“ Začal sa 
smiať aj pán šofér. Ja by som sa od hanby bola najradšej pod zem 
prepadla. Ale čo už so psiskom!? Nedalo sa s ňou po zlotky, tak som sa 
zasmiala tiež a dala sa s rodinkou do reči. Nakoniec sa náš trapas milo 
skončil a ja som vďaka nemu spoznala veľmi milú famíliu. 

Snežienka 

3. Plná prázdna fľaša  

Vždy som radšej cestoval vlakom. Okrem iného aj preto, lebo sa tam dá 
ísť na WC. Ale načo hneď WC, veď sedemhodinová cesta z Trnavy do 
Levoče sa ešte len začala. Tak si teda sedím a čítam. Prvý smäd ma 
prepadol niekde pred Topoľčanmi. Otvorím dvojlitrovú fľašu a schuti sa 
napijem. Kto by vo veku dospievania s plnou fľašou v ruke myslel na 
vrchnák? Zrazu ju nemám čím zazátkovať. Šúcham nohami, 
prehmatávam sa ako na colnici v Izraeli a nič. To budem teraz celú cestu 
držať takmer plnú fľašu? Nuž teda pijem, pijem a pijem. V rozpore 
s logikou i mechúrom. 

V Prievidzi som takmer na dne. Teda fľaša je na dne. A tu ma osloví milý 
ženský hlas: „Nie je toto náhodou váš vrchnák? Asi ste ho stratili...“ 
Poďakujem sa a zatváram prázdnu fľašu. V Prievidzi je polhodinová 
prestávka. Hurá na WC! 

PS: Možno sa čudujete, prečo som nepožiadal o pomoc 
spolucestujúcich. Keby aj nenašli môj vrchnák, možno by mali nejaký 
svoj zvyšný. Nuž, vtedy som sa akosi hanbil. Ale dnes už viem, že kto sa 
hanbí, má... plné vnútornosti. 

(hm) 

 



  

43 
 

4. Máte to naopak 

Väčšinou v autobuse počúvam cudzie rozhovory alebo telefonáty. Ale, 
keď sa fakt už nič nedeje, siahnem po mp3 prehrávači. Keďže nevidím, 
je nastavený tak, že obrazovka je tmavá. 

Tak si hľadám, čo by som si asi pustil, keď ma zrazu osloví neznámy 
ženský hlas: „Zapnem ti to?“ 

Na zastávke sa pokúšam komusi dovolať. Aby som počul, čo robím, 
telefón mám otočený obrazovkou od seba, reproduktorom k uchu. 
Náhodnému okoloidúcemu to nedá a na celú vec ma upozorní: „Máš to 
naopak.“ 

(or) 

5. V klientskom centre 

„Ale dnes naozaj nemám čas tam s tebou ísť!,“ reaguje osobná 
asistentka na moju požiadavku. Nemám jej to za zlé, však zajtra je 
zelený štvrtok. Zaplatiť daň za byt a smetné to dám aj sám. A som 
v klientskom centre nad elektronickým panelom, na ktorom si musím 
dotykom vybrať položku resp. oddelenie, s ktorým chcem riešiť svoju 
záležitosť a zariadenie mi vydá poradové číslo. 

Ako tak z blízka čumím, začnú zo stroja vybiehať papieriky s čísielkami. 
Nečudo. Tu som sa dotkol nosom, na iných miestach klopli okuliare. 
V ruke držím tri rôzne čísla – ktoré je to správne? 

Už som zistil, kde je položka pokladňa, tak sa jej dotknem a zistím, na 
ktoré z predchádzajúcich čísel bude nadväzovať a ... 

„Potrebujete pomôcť?,“ hovorí mi úradníčka mestského úradu, ktorá ma 
pozná po mene. „Joj, vďačne.“ A vysvetľujem. So zadržiavaným 
úsmevom ide so mnou do pokladne. Hovorí mi, že už svieti moje číslo. 
No, a ja pridávam neznámej ešte jedno poďakovanie aj z tohto miesta. 

(jz) 

 

Aké sú pravidlá 

V číslach 2 až 5 zverejníme minimálne päť príbehov a vy, čitatelia, 
svojím hlasovaním rozhodnete o víťaznom príbehu. Víťaz každého kola 
postúpi do finále, ktoré zverejníme v Dúhovke číslo 6.   
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Platí: 

1. Jedna osoba resp. jeden e-mail = jedno hlasovanie v každom kole. 

2. Každý hlasujúci má k dispozícii 3 body, ktoré ľubovoľne pridelí 
jednotlivým príbehom, to znamená, že môže svoje 3 body dať jednému 
príbehu, alebo trom príbehom prideliť po 1 bode, prípadne jednému 
príbehu dať 2 body, druhému 1 bod.  

3. Text hlasovania: číslo a názov príbehu, počet bodov. K tomu hlasujúci 
pridá svoje meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt. 

4. Ak niekto zahlasuje anonymne alebo pridelí vyšší počet bodov ako 3, 
jeho hlas je neplatný. 

5. O víťazovi kola - finalistovi rozhoduje počet získaných bodov. 
V prípade rovnosti bodov víťazí príbeh, ktorý oslovil väčší počet 
hlasujúcich, tzn. od troch po 1 bode je viac ako 3 body od jedného. Keď 
ani toto kritérium nerozhodne, postupuje celé víťazné duo, či trio atď. 
Víťazný príbeh bude odmenený vecnou cenou. 

6. Vecnú cenu získa v každom kole aj vyžrebovaný hlasujúci. 

7. O absolútnom víťazovi rozhodnú opäť čitatelia vo finálovom kole 
rovnakým spôsobom hlasovania. Vo finále už odmeníme troch 
hlasujúcich a adekvátne aj absolútneho víťaza.            

Hlasy z 1. kola môžete posielať do stredy 30. mája 2018, písomne 
i v Braillovom písme na adresu: Úrad ÚNSS, časopis Dúhovka, Sekulská 
1, 842 50 Bratislava, e-mailom na duha@unss.sk, do predmetu správy 
napíšte „Hlasovanie“.  

Nezabudnite nám posielať aj svoje trapasy, ktoré prídu do hore 
uvedeného dátumu, majú nádej na uverejnenie v 3. čísle.  

Josef Zbranek 
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Literárna súťaž s hlbším zmyslom 

Občianske združenie Úlet vyhlásilo už 9. ročník literárnej súťaže pre 

základné školy a príslušné ročníky osemročných gymnázií 

s názvom Šumenie. Tentoraz nielen pre Košický, ale aj pre celý 

Prešovský kraj. 

Dôvodov bolo niekoľko, no prioritným bola voľba hlavného partnera 
súťaže. Tento rok sa ním stala Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. A keďže mesto Levoča sa zákonite spája so vzdelávaním 
slabozrakých a nevidiacich a patrí do Prešovského kraja, kde nájdeme 
ešte niekoľko zaujímavých inštitúcií spätých s touto tematikou, 
organizátori súťaže vyzvali na tvorivé zmeranie si síl žiakov oboch 
spomínaných krajov. Tí súťažili v kategórii próza alebo poézia na 
vyhlásenú tému Farby svet(l)a. Deviaty ročník literárnej súťaže Šumenie 
tak po všetkých stránkach avizoval hlbší ako len tvorivý rozmer 
podujatia. 

Hodnotili spisovatelia 

Detské práce hodnotili renomovaní slovenskí spisovatelia. Prozaickým 
textom sa venoval Zbyňo Džadoň - hudobník, textár, moderátor, herec 
a autor knihy pre deti Lara a Nebo. Poetické texty hodnotil obľúbený 
autor básnických zbierok pre deti a mládež, tiež riaditeľ základnej školy 
Valentín Šefčík.  

Víťazné práce boli nielen publikované v zborníku a prepis časti z každej 
víťaznej práce uverejnený v Braillovom písme, ale aj umelecky načítané 
divadelníkmi z košického divadla Crocus, aby si ich mohli vypočuť aj 
nevidiaci a slabozrakí kamaráti, rovesníci po celom Slovensku. 

Takmer dvesto prác 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo symbolicky v marci - mesiaci 
kníh. Do súťaže sa prihlásilo takmer dvesto detských prác z rôznych 
miest. V Regionálnom centre mládeže v Košiciach sa stretli ocenení 
autori, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach a tí, ktorých snaha 
bola odmenená čestným uznaním. 

Ako sa vyjadrili  porotcovia súťaže, v prácach sa predstavilo naozaj 
rôznofarebné videnie a vnímanie sveta, vonkajšieho i toho vnútorného, 
detského i dospievajúceho, nesmelo skúšajúc zákonitosti dospelých. Čo 
bolo pozitívne, nik sa nesnažil o afektovanú ľútosť nevidiacich, skôr 
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naopak. Súťažiaci žiaci veľmi prirodzene prepájali oba, na prvý pohľad 
rozdielne svety. 

Stiahnite si CD 

Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bol prednes víťazných 
prác žiakmi DS Replika, kultúrne predstavenie ZUŠ Bernoláková 
z Košíc, hudobné vystúpenie porotcu Zbyňa Džadoňa a prednes vlastnej 
tvorby, básne Valentína Šefčíka, ktorú vymyslel pre všetkých, ktorí 
myšlienku literárnej súťaže podporili a zapojili sa do nej. Na podujatí 
vystúpila aj Žofka Teplická, zástupkyňa Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. V rozhovore na pódiu predstavila činnosť a ciele Únie, 
priblížila život nevidiacich rovesníkov – žiakov. Po ukončení programu 
vyhodnotenia si každý chcel vyskúšať Pichtov stroj, čím sa veľmi 
prirodzene a nenútene rozvíjali rozhovory o živote nevidiacich medzi 
Žofkou a zúčastnenými žiakmi.     

Všetky víťazné práce si môžete prečítať a stiahnuť na stránke 
Občianskeho združenia Úlet v záložke Šumenie: http://ulet.sk/sumenie/. 
Nájdete tam aj načítané práce pre nevidiacich kamarátov a nadšencov 
deťmi tvoreného umenia. 

Alena Štrompová, OZ Úlet 

 

Svet maľovaný nohami 

V Levoči otvoria novú originálnu výstavu 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči pripravuje výstavu Svet 
maľovaný nohami. Už z názvu vyplýva, že ide o výtvarnú výstavu telesne 
hendikepovanej maliarky Pavlíny Csapaiovej - Triscovej, ktorá maľuje 
nohami.  

Otvorenie výstavy je naplánované na 10. mája a potrvá do 7. septembra.  
„Súčasťou výstavy bude plnofarebný katalóg tvorby autorky, a to 
v slovenskom aj anglickom jazyku,“ informuje vedúca múzea Štefánia 
Petreková. Obsahovať bude aj krátke curiculum vitae, recenziu tvorby od 
akademického maliara Petra Kocáka, prehľady doterajších výstav 
a tvorbu autorky. Záštitu nad výstavou prevzalo ministerstvo školstva. 
Sprievodným podujatím výstavy budú v júni trojdňové tvorivé dielne 
s autorkou pre žiakov základných škôl v meste Levoča. 

(red) 
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Vypísali súťaž braillovských esejí 

Termín na doručenie esejí od autorov do ÚNSS je stanovený na 8. júna. 

Máte literárne ambície alebo len jednoducho radi píšete? Aj tento rok sa 
môžete zapojiť do Súťaže braillovských esejí . V prvej polovici apríla ju 
vyhlásila Európska únia nevidiacich. Ide už o 12. ročník. Hlavným cieľom 
súťaže je čo najširšia propagácia Braillovho písma. Podporujú ju 
spoločnosti Onkyo Corporation a Braille Mainichi.  

Na organizácii sa spolupodieľa aj Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS). Termín na doručenie esejí od autorov do ÚNSS je 
stanovený na 8. júna. Prípustné sú všetky možné žánre vrátane listov, 
rozhovorov a básní. Kreativite autorov nie sú kladené medze.  

Kompletné informácie záujemcovia nájdu na webe unss.sk ihneď po 
preklade do slovenčiny. 

(red) 

 

Dokorán, televízny archív RTVS pre nevidiacich 

divákov 

Praktický návod pre prácu s archívom: od registrácie po výber 

titulov. 

Spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska pripravila novú službu 

pre handicapovaných divákov. Na adrese dokoran.rtvs.sk nájdeme 

televízny archív, obsahujúci diela z produkcie RTVS, alebo na 

ktorých sa podieľala ako koproducent. 

Audiovizuálne tituly sú opatrené titulkami pre nepočujúcich, alebo 
hlasovým komentárom pre nevidiacich. 

Ako sa tam dostať 

Archív je prístupný pre nepočujúcich, alebo nevidiacich divákov na 
základe platnej registrácie. Registráciu pre nepočujúcich zriaďuje, po 
dohode s RTVS, Asociácia nepočujúcich Slovenska. Nevidiaci diváci si 
prístup zriaďujú prostredníctvom Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
v Levoči. Knižnica má uzavretú dohodu s RTVS o poskytovaní prístupov 
pre svojich registrovaných členov. Záujemca o prístup do archívu musí 
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byť čitateľom knižnice SKN s elektronickým prístupom k jej službám 
a požiadať knižnicu o zriadenie prístupu do archívu. 

Ako požiadať o prístup? 

Po prihlásení na stránke skn.sk, prejdeme do časti Archív RTVS 
Dokorán. Pri prvom vstupe sa zobrazuje výzva na vyplnenie vyhlásenia 
o ďalšom nešírení audiovizuálnych diel, ku ktorým získame prístup. 
Vyhlásenie vyplníme, mesto a dátum. 

Po odoslaní do knižnice si vytlačíme vyhlásenie do papierovej podoby. 
Slúži na to tlačidlo v spodnej časti stránky – Tlač do pdf. Vyhlásenie, vo 
formáte pdf, máme možnosť vytlačiť na tlačiarni alebo si ho uschovať 
v elektronickej podobe. Pre postup v registrácii vyhlásenie vytlačíme 
a podpíšeme. Podpísané vyhlásenie naskenujeme a pošleme 
elektronicky na adresu v pokynoch na stránke knižnice. Spolu 
s vyhlásením pošleme naskenovaný preukaz ŤZP z oboch strán. Pre 
úspešnú registráciu musí byť na preukaze vyznačené, že jeho majiteľ je 
zrakovo postihnutý. Na zadnej strane sa nachádza text „blind“. 

Vstup do archívu 

Po úspešnej registrácii už nič nebráni vstúpiť do prostredia archívu. 
Vstup je zo stránky knižnice. Prihlásime sa na stránke knižnice 
a prejdeme do časti Archív RTVS Dokorán. Sme presmerovaní na 
stránku dokorán.rtvs.sk. Tam sa ocitneme už ako prihlásený používateľ. 

Zo stránky Slovenskej knižnice pre nevidiacich sme presmerovaní na 
verziu archívu pre nevidiacich. Nestretneme sa s prvkami, určenými pre 
nepočujúcich divákov. Archív Dokorán beží v prostredí viacerých 
internetových prehliadačov. Funkčnosť sme otestovali v prostredí Mozilla 
Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. V prostredí Internet Explorera 
nie je podpora realizovaná. 

Prihlásenie je možné iba prostredníctvom stránky skn.sk.  

Vzhľad a funkčnosť archívu 

Archív je riešený v tmavom podklade so svetlým písmom pre texty. Istej 
skupine slabozrakých používateľov to bude vyhovovať. Slabozrakí 
používatelia s potrebou zmeny farebného kontrastu oproti štandardu, 
majú túto zmenu nastavenú globálne pre celé prostredie operačného 
systému. Uplatnilo by sa aj tu. 

Texty, umiestnené na stránke sú zväčšeným písmom. Slabozraký 
používateľ používa zväčšovaciu technológiu globálne pre celé prostredie 
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operačného systému. Nie je dôvod riešiť zväčšenie nejakým osobitým 
prístupom. 

V prostredí archívu sú dostupné štandardné navigačné klávesy, 
používané na pohyb po internetových stránkach. Navyše tvorcovia 
zapracovali niekoľko samostatných príkazov, určených pre prechod na 
špecifické časti stránky. Ich zoznam nájdeme v časti Klávesové skratky. 

Archív sa delí na úvodnú časť, ktorá obsahuje prehľad dostupných 
titulov. A na časť, v ktorej sa prehráva zvolený titul. V časti s prehľadom 
titulov nám na navigáciu postačí príkaz na prechod na zoznam – „l“ a na 
prechod po nadpisoch – „h“. 

Ako zoznam je riešený zoznam žánrov, do ktorých je obsah zatriedený. 
Druhý zoznam tvorí prehľad titulov vo zvolenom žánri. 

Dostupné tituly 

Archív začiatkom apríla disponoval približne sto titulmi. Zadelené sú do 
nasledujúcich žánrov: Divadelné predstavenia, Dokumenty, Seriály, 
Filmy, Tvorba pre deti a Relácie. Po potvrdení odkazu príslušného žánru 
je zobrazený prehľad dostupných titulov. Prehrávanie videa spustíme 
tak, že potvrdíme titul v zozname a následne spustíme prehrávanie 
klávesovou skratkou. 

Archív neobsahuje celú tvorbu RTVS, ani všetky tituly s audio 
komentárom, ktoré boli doteraz realizované a odvysielané. Archív spustili 
v polovici júla 2017 a v úvode je dostupný iba obmedzený výber. 
Tvorcovia tvrdia, že budú dopĺňať zoznam priebežne.  

Ján Podolinský, magazín Blindrevue 

(neskrátený text nájdete na blindrevue.sk) 
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