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Úvodník 
 

Milí čitatelia, 

každý pozorný poslucháč Rádia Slovensko rýchlo zbadá, že tento 
postreh nie je z mojej hlavy. Týka sa skutočnosti, ako pandémia 
ovplyvnila aj náš slovník, keď sa niektoré slová dostali z okraja slovnej 
zásoby do jej hlavného prúdu. Ako príklad použijem slovo pendler – 
slovo prevzaté z nemčiny tu už bolo dávno, len sa používalo minimálne. 
Mnohých vraj poburuje. Osobne si myslím, že asi preto, lebo znie 
podobne ako gambler. 

Mňa však zaujalo slovo iné. To, ktoré síce celkom na okraji štátnych 
slovných rezerv nebolo, ale ktorého frekvencia sa v dôsledku nových 
oblastí použitia zvýšila. Dištanc teda odstup je slovko, ktoré takisto 
nevyvoláva príliš pozitívne emócie. V športe je to zákaz činnosti, a keď 
športovec hrubým spôsobom poruší pravidlá či etiku, tak ho dostane. 
Keď si niekoho držíme od tela, tak je to tiež na dištanc. Aj ÚNSS sa 
v minulosti musela od niektorých vecí dištancovať, naposledy vlani od 
istej verejnej zbierky. Celkom bez emócií sa nám toto slovo objavuje 
v technike, tak máme dištančný rámik, dištančný stĺpik, dištančný pás, 
dokonca trestné právo pozná dištančný delikt, čiže trestný čin, ktorého 
následok sa prejaví inde, ako na mieste, kde bol spáchaný. 

Školské vyučovanie na diaľku sa stalo komunikovanou spoločenskou 
témou. Hneď, ako ho niekto z odborných kruhov nazval dištančným, 
opanovalo toto slovo uvedený druh vyučovania a z našich úst 
a klávesníc preskočilo aj do iných oblastí života. Takže máme dištančné 
nákupy, porady i služby. 

My môžeme dúfať len v jedno: že sa nikto nebude dištancovať od nás, 
pretože sa bez pozornosti vidiacich ľudí a verejnosti všeobecne len 
ťažko zaobídeme. Vo veľkom sa to snáď najbližšie pozitívne prejaví 
v septembri pri Bielej pastelke. Závisí to aj od nás.  

Josef Zbranek 
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Spravodajstvo 

Odišiel Milan Sabovik 

Celú prvú polovicu mája sme verili a posielali na diaľku pozitívnu 
energiu. Bohužiaľ, nepomohlo. Nečakaná choroba si vybrala svoju daň 
15. mája, kedy dotĺklo srdce Milana Sabovika. Bol jedným z hŕstky 
osobností, s ktorými je spojená celá história ÚNSS – celých jubilejných 
tridsať rokov. V hnutí ľudí so zrakovým postihnutím sa však angažoval aj 
pred tým. 

Milan sa narodil 8. februára 1958 v obci Stretavka pri Michalovciach. 
V dôsledku vrodenej chyby zraku, dokončil základné vzdelanie pre 
nevidiacich v Levoči. V tunajšej učňovskej škole pre zrakovo 
postihnutých sa najskôr vyučil ako spracovateľ prírodných materiálov 
(košikár), celoživotnú profesiu mu však zabezpečila až Stredná 
zdravotnícka škola, takisto v Levoči. Pracoval ako masér – 22 rokov 
v zdravotníctve a niekoľko rokov ešte v privátnom sektore. 

Dodnes hmatateľným výsledkom jeho pôsobenia v komisii mládeže 
bývalého Zväzu invalidov je dnešná ZO ÚNSS č. 15. Košice, ktorá 
vznikla ako mládežnícka ZI ZP. 

Keď V roku 1990 vyústila snaha nevidiacich a slabozrakých ľudí 
do založenia samostatného občianskeho združenia, nemohol Milan ako 
jeden z reprezentantov Košičanov medzi zakladateľmi chýbať. Stal sa 
členom Ústrednej rady ÚNSS a keď po roku vznikli aj rady oblastné, 
následne krajské, postavil sa aj na ich čelo. 
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Spomienka na návštevu Olomouca 

Uvedené funkcie mu neslúžili len na to, aby organizoval a viedol 
rokovania. Podieľal sa na množstve kultúrnych a športových podujatí, či 
už to boli slávnostné akadémie ku Dňu nevidiacich, šachové turnaje, 
jeho meno bolo roky späté aj s kampaňou dopravno-výchovnej akcie 
Deň bielej palice, kde bol každoročne figurantom, a ako dobrovoľník 
nechýbal ani pri verejnej zbierke Biela pastelka. Zabezpečoval účasť 
ÚNSS na akciách organizovaných mestom Košice, a to tak, aby tým 
prispel k dôstojnej reprezentácii nevidiacich a slabozrakých ľudí. Bol 
aktívnym členom klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Delfín 
Košice, kde sa najviac angažoval v šachu a turistike. 

„Keď niekto z nás pricestoval do Košíc, mohol sa na Milana a Terku 
obrátiť ako na svoju rodinu,“ hovorí Josef Zbranek, jeden z členov ÚR. 
„Dokázal vyjadrovať svoje názory, ale nespomínam si, že by sa s niekým 
dostal do konfliktu. S jeho odchodom ubudlo na svete pohody a dobrej 
vôle,“ dodáva. 
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Na Zemplín sa vracal naozaj rád. „Však on je náš!“ hovorievali 
Michalovčania na jeho adresu, čo Milan s hrdosťou v hlase potvrdzoval.  

S manželkou Teréziou vychovali dve deti, Petra a Lýdiu, ktorí už majú 
svoje rodiny. Za obetavú výchovu sa im každý odvďačil jedným 
vnúčaťom. 

 

Veľkým koníčkom pána Sabovika bol šach 

Posledná rozlúčka s Milanom Sabovikom sa uskutočnila v piatok 22. 
mája 2020 za účasti asi piatich desiatok smútiacich na Verejnom 
cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach. 
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 „Ja môžem o Milanovi povedať to, čo hovoria aj iní. Bol to veľmi 
príjemný, pokojný, rozvážny človek. Žil životom svojej rodiny, žil životom 
úniáckej rodiny. Česť jeho pamiatke!“ Renata Oláhová 

Členovia ÚR ÚNSS. 
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Za Petrom Vavrom 

Peter sa narodil 9. januára 1941 v Nitre. Osud mu dal do vienka všeličo, 
avšak po celý život ho sprevádzalo zrakové postihnutie. Bol prakticky 
nevidiaci, no napriek tomu veľmi cieľavedomý a aktívny. 

Od roku 1947 navštevoval Základnú deväťročnú školu internátnu pre 
nevidiacich v Levoči. Na strednom odbornom učilišti pre nevidiacich sa 
vyučil za kefára (výber povolaní pre nevidiacich bol v tej dobe veľmi 
obmedzený). Počas štúdia sa ako aktívny atlét zúčastnil atletických 
pretekov na pražskom Strahove. Po vyučení odišiel pracovať do 
výrobného družstva invalidov Gemer v Sirku, kde sa onedlho stal 
majstrom. Zo zdravotných dôvodov neskôr absolvoval v Prahe kurz pre 
telefonistov a začal pracovať doma v Nitre. Od roku 1965 sa zamestnal 
v NsP v Žiari nad Hronom, kde sa aj oženil s nevidiacou Želkou. Spolu 
vychovali syna Petra a tešili sa z vnuka Mateja. 

 

Peter Vavro 

Zdroj: Peter Vavro ml. 
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Peter Vavro bol človek s veľkým srdcom. Rozvážny, hĺbavý, obetavý 
a všetko čo robil, robil premyslene a pedantne. Už ako učeň začal 
pôsobiť v niekdajšom Zväze invalidov. V rámci neho stál pri zrode 
základnej organizácie Žiar nad Hronom v roku 1966. Jej prvým 
predsedom sa stal Ladislav Gašparík, ktorý však po niekoľkých týždňoch 
zo zdravotných dôvodov odstúpil a funkciu prenechal Petrovi Vavrovi. 
Ten ju zastával až do roku 2015, kedy sa zo zdravotných dôvodov vzdal 
všetkých funkcií v ÚNSS. Dlhé roky bol členom Ústrednej rady ÚNSS, 
predsedom Krajskej rady ÚNSS Banská Bystrica, v roku 2008 bol 
vymenovaný za Čestného člena ÚNSS. 

 

Na akcii základnej organizácie 

Zdroj: Peter Vavro ml. 

Napriek tomu, že posledné roky už nebol aktívny, predsa len sme vedeli, 
že sa máme na koho obrátiť. Peter bol totiž kedykoľvek otvorený pomôcť 
a poradiť. Vo svojej pôsobnosti si považoval za prvoradú úlohu pomáhať 
tým, ktorí stratili zrak v dospelosti. Veľkú časť svojho života venoval 
propagácii problematiky zrakovo postihnutých, a to organizovaním 
besied pre školy, kultúrnospoločenských podujatí v rámci regiónu, súťaží 
v čítaní a písaní bodového písma, vedomostných kvízov, rekondičných 
pobytov a vystúpení speváckej skupiny pôsobiacej pri jeho ZO. Srdcovou 
záležitosťou Petra Vavra bola celoslovenská zbierka Biela pastelka. V 
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jednom z našich rozhovorov mi povedal: Vieš, ja mám v tej zbierke 
pasiu. Je to prácna záležitosť, ale robíme to pre seba a našu úniu. 

Hnacím motorom Petra Vavra bola jeho nevidiaca manželka Želmíra. 
Neraz sme počuli jej slávnu vetu: „A ideme Vavriš!“ A veru išli. Kráčali 
spolu ruka v ruke až do dňa, kedy ich smrť rozdelila.  

Deň ubiehal za dňom a prišla smutná správa. V sobotu 30. mája 2020 
svieca jeho života dohorela. Odišiel tíško, bez slova, bez rozlúčky. Čo 
môžeme robiť v tejto smutnej chvíli? Snáď len venovať mu tichú 
spomienku, modlitbu a... aby som nezabudla, Peter, pozdrav svoju 
milovanú Želku. Ďakujeme Ti za všetko, čo si urobil pre ÚNSS, čo si 
urobil pre každého z nás. 

Renata Olahová a Milan Antal 
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Kampane a zbierky 

Vlak Biela pastelka 2020 sa pomaly, ale isto rozbieha  

O tom, že COVID-19 zasiahol do našich životov, ani nemusíme hovoriť. 
Hoci sa žiaci tešia z dlhých prázdnin, my máme obavy. Aká bude 
tohtoročná zbierka? Čím všetkým bude poznačená? Zapoja sa školy do 
spolupráce? Ak áno, budú môcť deti do ulíc? Snažíme sa a premýšľame 
nad plánmi B či C, ale jedno vieme – bez vás to nedáme... 

Koronavírus poznačil prípravy na zbierku. V čase, kedy sme mali začínať 
s prípravami, sme len s úžasom sledovali, ako sa všetko zatvára, ruší, 
presúva na iný termín. Nemohli sme kontaktovať školy, plánovať úlohy, 
z reklamného štúdia nám hlásili, že nemôžu nahrávať spot... „Dokonca 
sme vytvorili krízový tím Bielej pastelky, pretože sme potrebovali zvážiť, 
ako sa popasovať s týmto ročníkom, koľko materiálu si môžeme dovoliť 
objednať, ako stanoviť hranicu minimálneho výnosu. Vyzbierať by sme 
mali aspoň 80 tisíc eur. To však hovoríme o nutnom minime, už pri tejto 
sume pocítime finančný deficit. Konkrétne v tom, že sa nebudú môcť 
realizovať niektoré projekty, ovplyvní to aj možnosti poskytovania služieb 
či výšku rozdeľovaného podielu pre nižšie organizačné zložky,“ hovorí 
Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.  

Aj napriek tomu, že máme z nasledujúcich mesiacov veľké obavy, len čo 
sa situácia trošku uvoľnila, začali sme sa s vervou púšťať do príprav. 
Hoci sa veľmi zle plánuje, keď nad nami visí množstvo  otáznikov. Ako 
budú reagovať školy? Budú púšťať študentov do ulíc a bude sa v nich 
vôbec môcť zbierkovať? Čo robiť, ak škôl nebude dostatok? Kde nájsť 
ochotných dobrovoľníkov? Čo ak príde druhá vlna, ktorá všetko zmarí? 
Keďže sa výrazne posunuli niektoré plánované úlohy v rámci zbierky, 
museli sme obmeniť aj metodiku kontaktovania škôl. Tohto roku budú 
všetky školy kontaktovať krajské strediská alebo organizačné zložky 
kraja. Úrad ÚNSS bude namiesto nich rozdeľovať, baliť a odosielať 
zbierkový materiál. „Takže tie školy, ktoré bude kontaktovať konkrétna 
základná organizácia či krajské stredisko a zbierkový materiál im aj 
doručia, dostanú celých 25 % podielu. Pokiaľ sa rozhodnú, že v ich 
silách je len obtelefonovanie školy, môžu spoluprácu dohodnúť a nám 
posunúť kontakt. My už danej škole všetky materiály zabalíme 
a odošleme. V takom prípade sa 25-percetný podiel z výnosu 
pokladničky delí  na polovicu pre organizačnú zložku a polovicu pre 
úrad,“ vysvetľuje Tatiana Winterová.  
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„V prípade, že sa školy budú obávať púšťať žiakov do ulíc, chceme im 
výraznejšie ponúkať možnosť zbierkovať do stacionárnych pokladničiek. 
Takisto hľadáme možnosti, ako dostať stacionárne pokladničky do 
známej siete predajní obuvi či vybraných firiem s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Rozhodujúci však stále zostáva hlavný zbierkový deň,“ 
dopĺňa Eliška Fričovská, hlavná koordinátorka zbierky.  

Aktuálne už máme za sebou aj nahrávanie spotu do rádií či televízie. 
V ňom vystúpi nielen Adela Vinczeová, ale aj náš obľúbený hlas, herec 
SND, Robo Roth. Agentúra Promiseo sa rozhodla využiť oboch aj na 
pripravovanú kampaň v rámci sociálnych sietí. „V súčasnej situácii sú pre 
nás sociálne siete veľmi dôležité a sú tiež záložným plánom, ak by prišla 
druhá vlna. Vtedy budú ľudia opäť viac doma za počítačom ako 
v uliciach a my musíme byť videní. Samozrejme, s kampaňou 
v klasických médiách počítame. Dúfam, že sa nám podarí posilniť aj 
regionálne plochy. Mojím cieľom je, aby sme boli všade, nech sa ľuďom 
dostane Biela pastelka do povedomia a snáď ich to „nakopne“ 
k pozitívnej akcii,“ konštatuje Eliška Fričovská.  

 

Adela Vinczeová a Robo Roth počas nakrúcania spotu k tohtoročnej 
zbierke 
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Únia i Pastelka vás potrebujú 

Milí priatelia, viem, že vždy vás prostredníctvom Dúhy prosíme o pomoc 
a spoluprácu pri príprave zbierky. Tohto roku je však naša prosba oveľa 
intenzívnejšia. Tak ako vy potrebujete úniu, teraz únia a Biela pastelka 
potrebujú vás. Sme od vašej pomoci závislí. Teraz musíme ukázať, ako 
sa dokážeme zomknúť, že sme jedna organizácia, ktorá vie 
spolupracovať a ťahať za jeden povraz. Snažme sa, aby sme misky váh 
dostali na svoju stranu. Tú, kde sú naše aktivity, možnosť realizovať 
rôzne zaujímavé projekty, poskytovať pomoc. Tú, kde sú i vaše 
stretnutia, spolková činnosť, priatelia, s ktorými radi trávite čas a voľné 
chvíle. Spojme spoločne sily! Urobte to, čo dokážete a na čo máte 
energiu. Staňte sa členom zbierkového tímu, pridajte sa k nám, keď 
budeme baliť materiál pre školy, informujte vo svojom okolí, zdieľajte 
statusy na sociálnych sieťach, poproste vnúčatá, aby išli zbierkovať. 
Nech Biela pastelka môže písať krásne príbehy pre vás, s vami i VĎAKA 
VÁM.  

Eliška Fričovská 
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Novinky a tipy 

O slovo sa hlási Corvus a s ním množstvom 

užitočných noviniek 

Atraktívna ponuka nášho najväčšieho telekomunikačného operátora 
a aplikačný set na sprístupnenie mobilných telefónov s OS Android 
nevidiacim a slabozrakým s názvom Corvus, obohatený o možnosť 
rozpoznávať bankovky až deväťdesiatich svetových mien, o katalóg 
informácií o liekoch, výživových doplnkoch a zdravotníckych pomôckach, 
o hlasovú navigáciu šitú na mieru nevidiacim, o podrobné informácie 
o počasí. A to stále nie je všetko. Presvedčte sa, že sme fakt nezaháľali. 

Telekom opäť podporí nevidiacich 

V minulom roku spustil Telekom špeciálny paušál pre nevidiacich, ku 
ktorému ponúkal prístupný smartfón Samsung Galaxy J5 
s predinštalovaným Corvusom. Záujem prekonal aj tie najoptimistickejšie 
očakávania – stačilo niekoľko mesiacov a telefón bol vypredaný. 
Operátor sa preto rozhodol v podpore nevidiacich pokračovať, 
tohtoročnú ponuku dokonca ešte zatraktívnil. Od mája obmenil pôvodne 
ponúkaný dotovaný paušál ÁNO L za nový T Ideál 32, ktorý v sebe 
okrem neobmedzených volaní do všetkých sietí a SMS správ skrýva až 
12 GB dát, čo je o pätinu viac než doteraz. Pritom mesačný poplatok pre 
nevidiacich ostáva nezmenený, a to 12 EUR. Len na porovnanie: ľuďom 
bez postihnutia fakturuje Telekom za tento paušál 32 EUR. Úctyhodná 
podpora, čo poviete? 

Veľkým pozitívom je aj ponúkaný prístupný smartfón. Nevidiaci si dnes 
môžu od Telekomu zadovážiť Samsung Galaxy Xcover 4s. Jeho 
výhodou sú napr. hmatateľné tlačidlá home, back a bežiacich aplikácií, 
čo je dnes medzi „dotykáčmi“ viac-menej rarita. Rovnako výnimočná je aj 
možnosť výmeny batérie používateľom. Parametrami ide o skvelý telefón 
s najnovšou verziou Androidu 10, plný užitočných senzorov, ktoré vďaka 
predinštalovanému Corvusu využijú nevidiaci pri navigácii, rozpoznávaní 
predmetov či v mnohých iných situáciách. Xcover 4s, ktorý sa 
v Telekome predáva za plnú cenu cez 250 EUR, plus licenciu Corvus 
Effective v hodnote ďalších 98 EUR tak môžete mať k vyššie uvedenému 
paušálu pre nevidiacich len za mesačný doplatok 2 EUR (+ 9 EUR 
jednorazová počiatočná akontácia). Aj na základe týchto dobrých správ 
je vidno, že náš najväčší telekomunikačný operátor má naozaj úprimný 
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záujem zlepšovať podmienky ľudí so zrakovým postihnutím, za čo 
úprimne ďakujeme. 

Rozpoznávajme bankovky po novom 

V poslednej aktualizácii 2020.1.0 ponúka Corvus napr. možnosť 
rozpoznávania bankoviek až deväťdesiatich svetových mien. Na internet 
pritom vôbec nemusíte byť pripojení, rozpoznávanie prebieha v reálnom 
čase naozaj veľmi rýchlo a spoľahlivo. Je to vďaka spolupráci Corvus 
tímu s brnenským Cash Readerom, čo je asi najlepšia aplikácia svojho 
druhu na svete. Corvus však teraz možnosti Cash Readeru ponúka 
priamo vo svojom prostredí bez nutnosti ďalšieho doplatku (a to aj 
spätne pre už existujúcich držiteľov licencií Effective a Effective PLUS). 

Príbalové letáky liekov jednoducho a pohodlne 

Ďalšou novou jedinečnou funkciou je sprístupnenie katalógu informácií 
o liekoch, výživových doplnkoch a zdravotníckych pomôckach v aplikácii 
Lieky. Ten obsahuje aj štruktúrovaný prepis príbalových letákov liekov 
dostupných na slovenskom trhu a navyše informácie o cene lieku 
a doplatku poistenca pri liekoch uhrádzaných zdravotnými poisťovňami. 
Vďaka podpore zo strany ADC Číselníka Corvus tieto cenné informácie 
sprístupňuje úplne bezplatne, a tak aplikáciu Lieky nájdete bez časového 
obmedzenia dostupnú aj vo variante Corvus Free. Do vyhľadávacieho 
políčka postačí zadať časť názvu lieku a následne si z ponúkaných 
možností vybrať ten, ktorý hľadáte. Slabozrakí dokonca môžu na 
vyhľadanie informácií o liekoch využiť nasnímanie čiarového kódu na 
konkrétnej škatuľke. Katalóg je síce on-line, ale vyhľadané lieky si 
môžete uložiť do obľúbených, aby ste k nim mali prístup aj bez pripojenia 
na net. 

Rozšírená realita pre nevidiacich 

Na verejné testovanie bola vo verzii 2020.1.0 posunutá aj aplikácia 
Navigátor, ktorá vznikla vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri 
Nadácii Pontis v rámci programu Digitálne technológie pre dobro 
(všetkých) 2019. Obsahuje hlasovú navigáciu po trasách v prevedení, 
v akom ju pre svoju orientáciu potrebujú nevidiaci. Corvus ponúka aj 
možnosť zaznamenávať si trasy a spravovať ich podľa priestorov (miest, 
obcí, mestských častí a pod.), v ktorých sa práve nachádzate. 
Prevratnou je nepochybne rozšírená realita, ktorú vidiaci poznajú 
z rôznych hier. Nevidiacim umožňuje pri pripojení slúchadiel získať 
priestorovú predstavu o konkrétnom bode ich záujmu, t. j. o smere 
a vzdialenosti. 
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O kom? O čom? O počasí 

Používateľov Corvusu určite potešia aj ľahko prístupné podrobné 
informácie o počasí. Väčšina aplikácií čerpá z bezplatných dát nórskych 
meteorológov. Napriek tomu, že táto funkcia bola často žiadaná, Corvus 
sa rozhodol počkať a usiloval o dáta spoločnosti Meteoblue, ktoré sú 
minimálne v našej zemepisnej šírke a dĺžke oveľa presnejšie. Trpezlivosť 
sa vyplatila a dnes máte možnosť získať hodinovú predpoveď na 7 dní 
v týždni pre ktorékoľvek miesto na zemi. Svoje mesto či obec si môžete 
zaradiť medzi obľúbené, a tak sa k predpovedi dostanete ešte rýchlejšie. 
Ďalšou výbornou správou je, že aj informácie o počasí nájdete 
v bezplatnom variante Corvus Free.  

Ostatné novinky 

Obrovský posun zaznamenal aj vlastný corvusácky čítač obrazovky. 
Pribudol inteligentný fokus, ktorý dokáže preskočiť nepodstatné položky 
na obrazovke aplikácií tretích strán a tiež popisovač grafiky. 
Zjednodušené bolo aj nastavovanie posuvníkov. Corvus čítač a Corvus 
prostredie prepájajú makrá. Ide o vynikajúce rozšírenie užitočné jednak 
pre tých, ktorí pracujú s čítačom obrazovky, využívajú aj bežné Android 
prostredie a aplikácie tretích strán, no niektoré často vykonávané 
operácie chcú robiť rýchlejšie a efektívnejšie. Povedzme, aktivácia / 
deaktivácia funkcií na stavovej lište, napr. mobilné dáta, rotácia obrazu, 
NFC, synchronizácia... Makrá však môžu ovládať aj často používané 
funkcie aplikácií tretích strán. Pretože sa spúšťajú z Corvus prostredia 
a po ich ukončení sa prípadný výpis nimi zistených informácií opäť 
zobrazuje v štandardnom Corvus prostredí, makrá sú výborným 
nástrojom aj pre tých, ktorí nechcú pracovať s Corvus čítačom, ale 
potrebujú využiť niektoré funkcie, ktoré sú dostupné len mimo prostredia 
Corvusu. Takíto používatelia môžu mať aktivované potláčanie 
systémových dialógov, čo im zabezpečí, že sa vo svojom smartfóne 
„nikdy nestratia“, no vďaka makrám môžu napr. telefón vypnúť, či 
reštartovať priamo z Corvus prostredia, čo bolo doteraz možné (vďaka 
bezpečnostnej politike Androidu) len s využitím čítača obrazovky. 
Najlepšie na makrách je, že na ich tvorbu nepotrebujete poznať žiaden 
skriptovací jazyk, vytvoriť si ich môžete zadávaním príkazov priamo 
z Corvus prostredia. Corvus má v sebe zabudovaných aj mnoho ďalších 
vylepšení, ich kompletný výpočet nájdete na www.corvuskit.sk, kde si 
môžete novú verziu stiahnuť, príp. zakúpiť platené licencie alebo Corvus 
predinštalovaný v niektorom z podporovaných smartfónov. 

Roman Martinovič, Stopka, n. o. 

http://www.corvuskit.sk/
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Radíme a pomáhame 

Aké práva máte, ak sa rozhodnete pre vodiaceho 

psa? 

Kúpa vodiaceho psa môže byť náročné rozhodnutie, keďže zasahuje 
nielen do peňaženky, ale aj do životného štýlu. Pri správne vycvičenom 
zdravom psovi vás však ako nového majiteľa čaká neoceniteľný a 
oddaný pomocník. Čo však robiť, ak sa veľké očakávania zmenia na 
veľké sklamanie, pretože pes je chorý alebo nie je schopný plniť svoju 
funkciu tzv. kompenzačnej pomôcky a svojmu majiteľovi pomáhať? Na to 
všetko sa pokúsime stručne odpovedať. 

Na čo si dať pozor už pred kúpou vodiaceho psa? Najlepšou ochranou je 
prevencia. Vodiaci pes nie je obyčajná kompenzačná pomôcka ako, 
povedzme, načúvací prístroj. Je to živé zviera. Je preto potrebné dať si 
pozor aj na veci, ktoré Vás pri bežnej kúpe tovaru v obchode nemusia 
zaťažovať. 

V prvom rade získajte čo najviac informácií o cvičiteľovi a jeho 
skúsenostiach. Slovenská právna úprava vám totiž, nanešťastie, 
negarantuje absolútne žiadnu kvalitu cvičiteľa, neskúma jeho schopnosti 
ani výsledky. Cvičiteľom vodiacich psov sa môže stať každý živnostník, 
ktorý si poslal prihlášku do ľubovoľnej medzinárodnej organizácie 
združujúcej výcvikové školy. A naozaj ju stačí len poslať, nemusí byť 
vôbec akceptovaná. Cvičiteľ následne sám rozhodne, ako má výcvik 
prebiehať, čo má vodiaci pes vedieť a kedy je pripravený plniť svoju 
funkciu. Štát nekontroluje ani jednu z týchto schopností, preto je zatiaľ 
potrebné spoliehať sa najmä na skúsenosti iných vlastníkov vodiacich 
psov. 

Druhou záležitosťou, ktorú by ste nemali zanedbať, je veterinárna 
prehliadka. Vodiaci pes musí byť absolútne zdravý, aj slabšia kožná 
choroba spôsobujúca svrbenie môže znižovať jeho schopnosť sústrediť 
sa, a to v premávke naozaj nikoho nepoteší. Kvalitní cvičitelia vám 
spravidla psa bez aktuálnej veterinárnej správy ani nepredajú. Ak by ste 
sa stretli s tým, že predávajúci tvrdí, že návšteva veterinára pred kúpou 
psa nie je potrebná, trvajte na nej a opäť si preverte, či má predávajúci 
dostatočné množstvo spokojných zákazníkov. 

Do tretice dbajte o to, aby ste mali uzatvorenú kúpnu zmluvu písomne. 
Musí v nej byť jasne napísané, že psa kupujete ako vodiaceho psa. 
Pokojne trvajte na tom, aby v nej bolo zadefinované aj vaše ťažké 



  

18 
 

zdravotné postihnutie, aby sa predávajúci neskôr nemohol brániť, že 
nevedel, na čo presne psa potrebujete. Takisto si nezabudnite dohodnúť 
podmienky „záruky“ na psa. Ideálne je, ak je v zmluve jasne napísané, 
že pokiaľ pes ochorie alebo nebude plniť svoju funkciu v priebehu dvoch 
rokov, pričom za to nebudete zodpovedať vy (napr. tým, že ste s ním 
poctivo netrénovali), môžete psa vrátiť a získate zaň kúpnu cenu späť. Aj 
keď máte zo zákona viaceré nižšie uvedené práva, nie všetci predávajúci 
ich dobrovoľne uznávajú. Preto je lepšie mať všetko na papieri, a tak 
znížiť pravdepodobnosť, že budete svoje práva musieť vymáhať súdne. 

 

Ukážka výcviku vodiacich psov 

Zdroj: www. Nitra24.sk 

Čo ak vodiaci pes nie je vodiaci? 

Ak s vodiacim psom nie je niečo v poriadku, má tzv. chyby. Môžu byť 
dvojaké: nie je zdravý alebo nie je schopný vás viesť. Dôvodov môže byť 
nespočetné množstvo, napr. je agresívny, nepočúva pokyny, uteká za 
mačkami, atď. Jednoducho sa naňho nemôžete spoľahnúť, prípadne 
s ním musíte pravidelne bežať k veterinárovi.  

V ideálnych prípadoch sa dohodnete priamo s cvičiteľom, ktorý vám psa 
predal. Ak je slušný a zodpovedný nielen voči Vám, ale aj voči zvieraťu, 
s ktorým strávil viac ako rok života (ak ho správne cvičil), vezme ho späť. 
Vy totiž budete mať dosť starostí s tým, aby ste si zabezpečili nového 
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pomocníka a pravdepodobne si nebudete môcť nevhodného psíka 
nechať ako domáce zvieratko, najmä nie za cenu, ktorú ste za 
sľubované špeciálne zručnosti zaplatili. Darmo, ak by sme sa mohli 
spoliehať na slušné a zodpovedné správanie, nepotrebovali by sme toľko 
zákonov. 

Dôležitou otázkou je, či malo zviera takéto nedostatky v čase, kedy ste 
ho od predávajúceho prevzali. Je úplne jedno, či v tom čase predávajúci 
napr. nevedel, že zviera má zárodky nejakého ochorenia, ktoré sa 
prejavili až po kúpe. Predávajúci zodpovedá za všetky takéto chyby (či 
už boli jasne viditeľné alebo tzv. skryté), a to v období dvoch rokov od 
kúpy psa. Nezabúdajme ale, že vodiaci pes si svoju funkciu len sám od 
seba neudrží. Môžete si kúpiť psa od najlepšieho trénera na svete, 
pokiaľ s ním pravidelne netrénujete a neobnovujete jeho zručnosti, 
nebude vám nič platný. Ak by vás však predávajúci nepoučil o tom, ako 
správne so psom trénovať, zodpovedá za stratu jeho funkcií priamo on, 
nie Vy.  

Je možné vodiaceho psa vrátiť? 

Pokiaľ má akýkoľvek bežný tovar nedostatky, máte zvyčajne viaceré 
možnosti nápravy: môžete napríklad žiadať primeranú zľavu alebo sa 
dohodnúť na oprave. V prípade vodiaceho psa však jeho nevhodný 
zdravotný stav alebo nedostatočný výcvik väčšinou znamenajú, 
že využívať ho ako kompenzačnú pomôcku jednoducho nebude možné. 
Vtedy je najvhodnejšie odstúpiť od zmluvy – t. j. vrátiť psa 
predávajúcemu a peniaze od neho žiadať späť.  

V takom prípade je mimoriadne dôležité dodržať všetky „formality“. 
Predávajúcemu doporučene pošlite písomné odstúpenie od zmluvy (aj 
pokiaľ zmluva nebola uzatvorená písomne). V ňom uveďte minimálne 
svoje údaje, údaje psa, kedy a za koľko ste ho kúpili a aké sú konkrétne 
nedostatky, kvôli ktorým neplní svoju úlohu vodiaceho psa. Zároveň 
nezabudnite jasne napísať, že odstupujete od zmluvy a žiadate späť 
kúpnu cenu, pričom uvediete napr. číslo účtu, kam má byť poslaná. 
Pokiaľ sa dohodnete, že psa zaveziete predávajúcemu, máte nárok aj na 
náklady za cestu a aj na ďalšiu škodu, ktorá Vám v súvislosti so psom 
vznikla.  
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Budúci parťáci 

Zdroj: www.vodiacipes.sk 

Záver 

Verím, že vaša kúpa vodiaceho psa bude úspešná a rozjasní váš život 
tak, ako sa to podarilo mnohým iným. Pokiaľ by aj nastali akékoľvek 
komplikácie, nezabúdajte svoje práva brániť včas. Pomôžete tým sebe 
a možno aj psíkom, ktorí by sa dostali do rúk nezodpovedných cvičiteľov. 

Tento článok vznikol v rámci projektu s názvom „Tvorba a optimalizácia 
lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského 
začlenenia zrakovo postihnutých (kód ITMS 314011L721)“, ktorý 
realizovali od roku 2018 Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy a 
Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia). Viac o cieľoch 
projektu a navrhovaných zmenách v legislatíve, ktoré z jeho výstupov 
vyplynuli, sa dočítate na stránke www.unss.sk v sekcii Aktuálne 
informácie. 

Daniela Čičkánová, Slovenská asociácia európskych štúdií 

http://www.vodiacipes.sk/
http://www.unss.sk/
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Vekové diskriminačné ustanovenia v zákone 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP 

stratili účinnosť 

V stredu 20. mája 2020 bol v Zbierke zákonov SR pod číslom 124/2020 
Z.z. zverejnený Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. 
ÚS 16/2018-104 z 2. apríla 2020 vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. 
z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 9 Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a s čl. 5 ods. 1 
a 2 v spojení s čl. 19 písm. b) Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím. 

Zástupcovia občanov so zdravotným postihnutím dlhodobo (vlastne už 
od zavedenia vekovej hranice 65 rokov v prípade poskytovania 
peňažného príspevku na osobnú asistenciu i v prípade peňažného 
príspevku na kúpu osobného motorového vozidla v roku 2001) 
poukazovali na diskriminačný charakter týchto ustanovení z dôvodu 
veku. Štátne orgány ani poslancov NR SR sa nám však o „svojej“ pravde 
presvedčiť nedarilo. K zrušeniu vekových diskriminačných ustanovení 
v zákone o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia však 
napokon predsa len došlo a zásadný podiel na tom má komisárka pre 
osoby so zdravotným postihnutím. Po oznámení o výsledku rokovania 
pléna ústavného súdu vydala vyhlásenie, z ktorého tu uvádzame 
podstatnú časť: 

„Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím som od vzniku 
úradu (1. marca 2016) z pohľadu ochrany ľudských práv upozorňovala 
na to, že peňažné príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia sú 
z dôvodu vekovej hranice diskriminačné, že pre uvedenú skupinu ľudí so 
zdravotným postihnutím neexistuje zo zákona žiadna alternatíva pomoci 
štátu a že neexistuje legitímny dôvod na vekové obmedzenie pre 
priznanie peňažných príspevkov. Už v prvej Správe o činnosti komisára 
pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2016 som na tieto 
diskriminačné ustanovenia upozornila. 

Ústavný súd Slovenskej republiky to na neverejnom zasadnutí pléna 2. 
apríla 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 16/2018 potvrdil. 
Posudzoval súlad ustanovení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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týkajúcich sa vekovej hranice 6 rokov a 65 rokov podľa § 22 ods. 2 na 
získanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a vekovej hranice 
65 rokov podľa § 34 ods. 3. na získanie príspevku na kúpu osobného 
motorového vozidla. 

Ako komisárka som niekoľkokrát žiadala Ministerstvo práce sociálnych 
vecí a rodiny SR o zmenu ustanovení zákona, avšak toto sa 
s argumentáciou nestotožnilo so slovami, že k danému problému 
neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, ktoré by diskrimináciu potvrdilo. 
Nakoľko sa mi uvedenú zmenu nepodarilo presadiť ani v pracovnej 
skupine na prípravu novely zákona o kompenzáciách účinnej od 1.júla 
2018, rozhodla som sa podať podnet na Ústavný súd SR z dôvodu 
rozporu zákona s Ústavou SR a medzinárodnou zmluvou, ktorou je 
Slovenská republika viazaná – Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím. Vzhľadom na zákonné prekážky a nedostatok 
pôsobnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím namietať 
nesúlad zákona s medzinárodnou zmluvou na ústavnom súde, postúpila 
som tento podnet spolu s vypracovaným materiálom odôvodnenia 
a podnetmi, ktoré sme riešili na Úrade komisára pre osoby so 
zdravotným postihnutím, koncom decembra 2017 kancelárii verejnej 
ochrankyne práv so žiadosťou o podanie podnetu na Ústavný súd SR. 

Verejná ochrankyňa práv sa s argumentáciou stotožnila a rozšírila ju 
o dôvody patriace do jej pôsobnosti. Následne podnet na ústavný súd 
podala 4. septembra 2018, pričom 14. novembra 2018 ústavný súd prijal 
vec na ďalšie konanie. To bol už polovičný úspech podania. 2. apríla 
2020 sme sa dočkali očakávanej zmeny a teším sa, že spolupráca 
s verejnou ochrankyňou práv našla pozitívny záver.“  

Praktické dôsledky 

Zo záverečných bodov odôvodnenia nálezu ÚS vyplýva, že úlohou 
Národnej rady SR bude do šiestich mesiacov od vyhlásenia tohto nálezu 
v Zbierke zákonov SR ustanovenie § 22 ods. 2 prvú vetu v časti „najskôr 
od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku“ a druhú vetu „Po dovŕšení 
65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej 
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 
rokov veku.“ a ustanovenie § 34 ods. 3 v časti „najneskôr do konca 
kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku“ zákona o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia uviesť do 
súladu s vyššie citovanými článkami Ústavy SR a vyššie citovanými 
ustanoveniami medzinárodných zmlúv, inak tieto ustanovenia stratia 
platnosť. Účinnosť, teda uplatnenie v praxi, strácajú citované 
ustanovenia dňom vyhlásenia nálezu ÚS v zbierke zákonov, t.j. dňom 
20. mája 2020.  
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V praxi to v prípade osobnej asistencie znamená, že od 20. mája 2020 
nemôžu úrady práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného príspevku 
na osobnú asistenciu z dôvodu, že žiadateľ nedosiahol vek 6 rokov, 
resp. žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov a pred dosiahnutím tohto veku 
príspevok na osobnú asistenciu nepoberal.  

Ak máte záujem prečítať si nález ÚS v plnom znení, nájdete ho v Zbierke 
zákonov SR pod číslom 124/2020, resp. na stránke www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/124/. 

Milan Měchura 

Odkiaľ pokiaľ s kvalifikovaným elektronickým 

podpisom 

Pandémia COVID-19 veľmi nepríjemne zasiahla do všetkých oblastí 
každodenného života a aj niektoré rutinné činnosti značne 
skomplikovala. Na druhej strane však pomohla zviditeľniť možnosti, ktoré 
pre bežného človeka možno ostávali skryté, ba nepoznané. Jednou 
z nich je elektronizácia služieb. 

O elektronizácii služieb poskytovaných štátom sa toho popísalo už veľa. 
Napriek tomu boli vnímané akoby abstraktne, ako niečo, čo síce existuje, 
ale... Akoby nebolo nad návštevu príslušného úradu – osobne je predsa 
len osobne, človek má často pocit, že veci vybaví akosi lepšie. 

Práve korona tento pohľad výrazne zmenila a ukázala užitočnosť a 
opodstatnenosť zavádzania a rozširovania elektronických služieb do 
praxe. Keďže táto téma nebola v našich podmienkach dosiaľ 
podrobnejšie zmapovaná a hemží sa viacerými otáznikmi, oslovil som 
riaditeľku Odboru peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a 
posudkových činností z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Juditu 
Havalovú. Adresoval som jej niekoľko otázok týkajúcich sa doručovania 
výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie s využitím 
kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom 
Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.  

Len jeden nestačí 

„Pokiaľ má fyzická osoba s ŤZP záujem výkaz a potvrdenie predkladať 
úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, 
uvedené môže realizovať cez službu všeobecné podanie,“ začala Judita 
Havalová. „Ak majú dotknutá fyzická osoba s ŤZP aj osobný asistent 
kvalifikovaný elektronický podpis, výkaz si fyzická osoba s ŤZP 

http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/124/
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/124/
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nakopíruje do schránky a tam ho obe osoby podpíšu svojím zaručeným 
elektronickým podpisom – každá zvlášť.“ 

Čo v prípade, že KEP má zriadený len jeden z dvojice? 

„Ak má kvalifikovaný elektronický podpis iba jeden z nich (teda len 
fyzická osoba s ŤZP, alebo len osobný asistent), do prílohy všeobecného 
podania vložia naskenovaný fyzicky podpísaný dokument (výkaz),“ 
pokračuje Judita Havalová. „Nie je možná alternatíva kombinovaného 
podpísania, t. j. že jedna osoba dokument podpíše pomocou KEP a 
druhá fyzickým podpisom. Obdobne možno postupovať aj v prípade 
zasielania potvrdenia o vyplatených odmenách prostredníctvom portálu 
slovensko.sk.“ 

Podanie a jeho prílohy 

Povedzme, že prílohou podania prostredníctvom slovensko.sk je sken 
papierovej predlohy fyzicky podpísanej a opečiatkovanej treťou stranou, 
napr. odpis zdravotnej dokumentácie k žiadostiam o peňažné príspevky, 
rôzne potvrdenia o príjme a pod. Ako odosielateľ ju pomocou KEP 
nepodpisujem, kvalifikovaný elektronický podpis využijem len na 
podpísanie samotného podania? Po doručení dokumentov príslušnej 
inštitúcii je takéto podanie prijaté ako riadne doručené so všetkými 
náležitosťami vrátane príloh? Odpovedá opäť Judita Havalová. 

„Áno, žiadateľ by mal podpisovať elektronicky iba dokumenty, ktoré 
vytvoril sám v elektronickej podobe, to znamená, ak je podanie 
(všeobecné podanie) podpísané KEP, je to riadne podanie bez ohľadu 
na prílohy. Ak by niektorá príloha nebola v poriadku, príslušný úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny vyzve klienta na jej doplnenie.“ 

Obavy sú zbytočné 

Táto forma elektronickej komunikácie pripomína svojou náročnosťou 
odosielanie e-mailov cez webové rozhranie. Ak používate čítač 
obrazovky a patríte medzi priemerne zdatných používateľov, naozaj vás 
nemá čo odradiť. Navyše, túto metódu môžete použiť aj po uplynutí 
mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, na rozdiel od 
odosielania príslušných tlačív mailom, ktoré nám umožnili len dočasne. 
Musím povedať, že pri použití KEP som v prístupnosti nezaznamenal 
žiadne podstatné nedostatky. Ak predsa len naďabíte na nejaké otázky 
alebo pochybnosti vo veci prístupnosti alebo podávania podaní 
prostredníctvom ústredného portálu, najvhodnejšie je smerovať ich na 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v gescii 
ktorého je zákon o e-Governmente. Peter Halada
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Predstavujeme 

Presne mierená strela 

Na jar siahli po ľahkom športovom luku a na terč položili zvukový 
majáčik. V lete ho vymenili za asi metrový drevený terč, jeden z partie sa 
za ním prikrčil a klopal naň, aby ho hráči počuli, a šípy si uviazali na 
rybárske lanko. Po nociach sa skúške podroboval luk s baterkou a terč s 
indikátorom svetla. Na jeseň vznikol elektronický zameriavač. Upevnili ho 
priamo na juniorský športový luk, rybárskym lankom spojili s terčom a 
tromi tónmi oznamovali strelcovi, kam má mieriť: najvyšším, že smer i 
výška sú mimo terča, stredne vysokým, že smer je síce dobrý, ale výška 
opäť mimo terča, a najnižším, že síce výška súhlasí, ale smer terč míňa. 
Vytúženým zvukom bolo ticho. Vtedy strelec mieril presne. 

„Keď preskočíme obdobie, kedy som si ako chlapča vyrábal luky 
z kdejakého konára, dostaneme sa k jednej kamarátke, ktorá sa 
venovala športovej lukostreľbe. Vďaka nej som dostal príležitosť prezrieť 
si poriadny luk a dokonca si z neho i vystreliť. Na strelnici mi požičala 
ľahučký, v podstate detský luk, vysvetlila mi, že správne sa drží úplne 
inak, než som ho dovtedy držal ja, na asi päť metrov vzdialený terč sme 
položili pípadlo, ona šla na kávu, pretože bola zima, a ja som si strieľal. 
Ten krásny pocit bleskovo štartujúceho šípu prenikol snáď do každej 
bunky môjho tela a úplne ma nadchol,“ ponoril sa do spomienok Jiří 
Mojžíšek. „Veľmi rýchlo som však zistil, že mierenie podľa sluchu viac 
nefunguje, ako funguje, s baterkou na luku a indikátorom svetla vedľa 
terča sa dalo strieľať iba v noci a akákoľvek elektronika na luku je v 
športovej lukostreľbe zakázaná.“  



  

26 
 

 

Detail luku 

Zdroj: RSZP 

Na jar 2004 sa dozvedel o tom, že ľudia so zrakovým postihnutím v 
zahraničí strieľajú z luku vo veľkom, dokonca súťažne. Dozvedel sa ale 
aj to, že spôsob, akým na terč mieria oni, je veľmi primitívny, 
bezpodmienečne potrebujú vidiaceho asistenta a mierenie strelca 
značne obmedzuje v pohybe.  

Jiří Mojžíšek sa teda pustil do zdokonaľovania metódy mierenia 
nevidiacich lukostrelcov.  

Dolný okraj terčovnice spojil silonovým vláknom s veľmi jednoduchým 
zameriavačom na luku. Napnuté lanko tak umožnilo priame spojenie 
strelca s terčovnicou (samotné mierenie to mechanicky nijako 
neuľahčuje), navyše vďaka tejto spojnici si nevidiaci dokázal chodiť po 
šípy k terču sám. Na mieridlách luku sú tri body (dva pevné a jeden 
pohyblivý), ktoré lukostrelec jemným dotykom končekov prstov kontroluje 
a pohybom ruky hore, dole, vpravo a vľavo sa ich snaží dostať do 
stanovenej konštelácie, t. j. vytvoriť akýsi trojuholník. Vtedy si je totiž istý, 
že luk mieri na stred. Skutočnosť, že mieridlá sú súčasťou luku, 
poskytuje nevidiacemu strelcovi veľkú voľnosť pohybu celého tela (nie je 
potrebné cvičiť vždy dokonale rovnaký postoj), takže spôsob mierenia sa 
výrazne približuje miereniu lukostrelcov vidiacich. 
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Vyvinuté, v Českej republike odskúšané a overené, chcelo to už len 
preraziť do sveta.  

„Našu metódu mierenia sme predviedli na majstrovstvách Európy v 
Taliansku a majstrovstvách sveta v našom Nymburku, kde sme dokonca 
všetkých zahraničných nevidiacich lukostrelcov porazili,“ opäť sa ujal 
slova Jirka Mojžíšek. „Samozrejme, iba pod čiarou, pretože sme 
nepoužívali jedinú oficiálne uznávanú metódu, teda onú primitívnu, 
s nevyhnutnou asistenciou, ktorá vlastne v priamej konkurencii neobstojí. 
Vidiacim lukostrelcom sa naša metóda mierenia veľmi páčila, nevidiacim 
strelcom a ich trénerom však vôbec nie. Museli by totiž zahodiť niečo, na 
čom niekoľko rokov tvrdo dreli. Nehovoriac o nezanedbateľnej 
konkurencii, ktorou by sme sa pre nich stali. A tak nás i novú metódu 
mierenia jednoducho odignorovali,“ pokračuje Jiří Mojžíšek. 

Prvé reakcie z medzinárodnej asociácie nevidiacich športovcov prišli po 
štyroch rokoch urgencií. Vraj, pokiaľ sa má o tomto spôsobe mierenia 
začať uvažovať, musí sa používať minimálne v štyroch krajinách.  

Na zmienených majstrovstvách Európy by sme štyri napočítali bez 
problémov. Päť už ale nie. Jednoducho boli presne štyri. V žiadnej sa 
však česká inovácia nerozšírila.  

„Povedal som si, že zo mňa blázna nikto robiť nebude. Vykašľal som sa 
na milú asociáciu a jednoducho sme začali strieľať ako konkurencia 
vidiacim lukostrelcom. Samozrejme, rešpektujúc všetky ich pravidlá. Bola 
to pohoda a verte – neverte, na chvoste celoštátneho rebríčka sme fakt 
neboli,“ hovorí s úsmevom. „Žiaľ, nevidiacich záujemcov pomaly 
ubúdalo, noví sa nehlásili, propagácia zo strany českého zväzu 
nevidiacich športovcov bola nulová, a tak sa dnes strieľa vlastne len v 
pardubickom oddiele a v Rehabilitačnom stredisku v Levoči,“ uzatvára 
Jiří Mojžíšek. 
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Nevidiaca frekventantka mieri na terč 

Zdroj: RSZP 

Jedným očkom do RSZP 

Zo streleckých športov sa v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo 
postihnutých v Levoči ujali dva: streľba zo vzduchovej pušky, kde je 
smerodajný zvukový signál, a streľba z klasického tzv. reflexného luku. 
Lukostreľba je súčasťou ponuky voľno-časového vyžitia frekventantov, 
príležitostne prenikne aj na hodiny telesnej výchovy. Stretávajú sa 
priemerne dva až trikrát týždenne., počet strelcov kolíše od cyklu k cyklu 
(aktuálne je ich 7, no bolo už aj 12), občas sa k terču vrátia bývalí 
frekventanti, zvonku prichádzajú záujemcovia zriedkavejšie. Pomerne 
nedávno si to ale vyskúšali napr. členovia ZO Humenné.  

Meranie zručností sa zatiaľ odohráva len na pôde RSZP, ale 
v budúcnosti vraj nevylučujú ani súperov odinakiaľ, prezradil mi 
vychovávateľ z RSZP František Rovder. 

„Samozrejme, aby mali všetci rovnaké podmienky, na súťažiach medzi 
frekventantmi si slabozrakí musia oči zakryť, ale pri tréningoch na tom 
netrváme. Na tréningy využívame našu malú telocvičňu. Strieľame zo 
vzdialenosti asi 10 metrov, v jednom kole vystrelí každý päť šípov. 
Tréning, to sú také tri – štyri kolá.“ 

Know-how prišiel Levoči odovzdať priamo autor novej metódy 
zameriavania. A ako si na to spomína? 
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„“Práve začiatok strieľania v Rehabilitačnom stredisku patrí k mojim 
najkrajším zážitkom z lukostreľby. Personál bol úžasný, nevidiaci 
nadšení a ja som si znovu overil, že táto metóda naozaj funguje a že 
možno raz niekto niekde... Pýtate sa, či som nezatrpkol? Určite nie. Užil 
som si minimálne 15 intenzívnych rokov s krásnym koníčkom. 
Momentálne som ho zo zdravotných dôvodov zavesil na klinec, ale 
záujmov mám až-až,“ uzatvára Jirka Mojžíšek. 

Dušana Blašková 

O tom, čo dvaja zrakáči zo Slovenska pomohli 

vybudovať na Morave 

Väčšina z nás asi neprečítala celú Odyseu. Či? Priznám sa, že ja nie. 
Človek ako ja má kdesi v podvedomí, že Odyseus sa pri návrate 
z trójskej vojny stal na nejakom ostrove zajatcom obra Kyklopa, toho 
oklamal, oslepil, a tým sa zachránil. To je, žiaľ, všetko. A tak hurá na 
internet oprášiť školské vedomosti!  

Bájny jednooký obor sa vlastne volal Polyfémos a bol len jedným 
z kyklopov. Či ide z dnešného pohľadu o pračlovečiu rasu alebo zvierací 
druh, asi nikto nedefinoval. Za podstatné považujem to, že meno Kyklop, 
aj keď išlo o Polyféma, sa stalo tak trochu všeobecným synonymom 
slepoty, asi preto, lebo sa ľahšie zapamätá. Zrejme aj táto asociácia sa 
vynárala v roku 2004 v mysli Daniela Sobotu a Radima Goricu, keď 
zakladali občianske združenie. 

Ja si pamätám na dvoch spoluzakladateľov slovenského Kyklopa: 
Daniela Sobotu a Ivana Jelenčiča, a to ešte keď boli vo veku, kedy sa 
detské topánky menia za mužské. Ivana som poznal ako žiaka základnej 
školy na Svrčej v Bratislave (niekoľko škôl v jednej jedinej má toľko 
názvov, že sa to nedá stručne pomenovať). Vtedy ju navštevoval aj môj 
syn. Bez Ivanovho klavírneho vystúpenia sa na pôde školskej budovy 
nezaobišla žiadna spoločenská akcia. V odbore hudobnej pedagogiky 
získal magisterský titul, ako profesionál pôsobil hneď v niekoľkých 
kvalitných bratislavských kapelách. Prvá spomienka na Daniela sa tiež 
viaže na Svrčiu, ale to už bol na tamojšom internáte ubytovaný ako 
konzervatorista. 

Na Moravu ich oboch priviedli osobné záležitosti. Daniel odišiel za 
prácou, vzťahom a aj do pôsobnosti českého Kyklopa v roku 2008. Rok 
na to slovenský Kyklop ukončil svoju činnosť. V roku 2014 Daniel 
(aktuálne predseda správnej rady) spolu s Radimom (oficiálnym 
zakladateľom českého Kyklopa) transformovali občianske združenie na 
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Kyklop o.p.s. (obecně prospěšná společnost), sídlo majú v Olomouci, 
priestory na aktivity v Dolanoch u Olomouce.  

Do roka a do dňa prišiel na Moravu aj Ivan. Obaja sa so svojimi 
partnerkami usadili na Hané, resp. na Olomoucku. Logika podsúva, že 
zoznámenie prvé zapríčinilo zoznámenie druhé. Dodnes ma 
presviedčajú, že šlo o čistú náhodu a ja im dodnes neverím. 

 

Neviditeľná cesta na medzinárodnom detskom tábore na motívy knihy J. 
R. R. Tolkiena Hobit, Pohořany, leto 2019  

Zdroj: www.kyklop.net  

Hudba ako životná družka  

Hudobná skupina KYKLOPband, ktorá vznikla v roku 2012, je tak trocha 
vlajkovou loďou o.p.s. Tvorí ju šesť umelcov so zrakovým postihnutím a 
dvaja hosťujúci bez neho. Gitary, klávesy, klarinety, flauty a bicie, 
repertoár domáci i zahraničný, väčšinou pop a rock s nálepkou oldies. 

„KYKLOPband zatiaľ nevydal žiadne CD,“ odpovedá na moju prvú 
otázku Daniel Sobota. „Hráme prevažne prevzaté veci, určené na živé 
vystúpenia, na obveselenie ľudí. Až bude viac vlastnej tvorby, môžeme o 
tom pouvažovať. Oficiálne ale hráme iba jednu vlastnú vec.“ 

Chlapci sa radi vracajú domov, takže v posledných rokoch viackrát 
koncertovali aj na západnom Slovensku.  

„Toto leto sme mali v pláne Červeník alebo Piešťany, koronavírus, ako je 
známe, však mieša karty. Ale ak vystúpenia opäť obnovíme, určite o nich 
budú informácie na našej internetovej stránke www.kyklop.net. Je tam aj 
mapka, kde všade sme už hrali.“ 

Zaujal ma koncept výučby umeleckých odborov, vo vašom prípade 
hudby. Učíte deti v škole Prof. Vejdovského v Olomouci, vo svojej 

http://www.kyklop.net/
http://www.kyklop.net/
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„provozovně“ v Dolanoch a – čo rozhodne stojí za pozornosť – v byte 
klienta, resp. žiaka. Môžeš nám stručne priblížiť Vašu prevádzku? 

„Na trhu práce majú problém s uplatnením všetci, nieto ešte tí so 
zdravotným postihnutím. Preto sme sa rozhodli rozbehnúť aj 
zamestnávanie prevažne pre nevidiacich a slabozrakých. A keďže 
väčšina z nás sú hudobníci, vyhrala hlavne výučba umeleckých odborov, 
ale posledné asi dva roky sme túto činnosť rozšírili aj o masérov. Hlavná 
aktivita prebieha tak trochu v mieste bydliska – keďže nájmy sú všade 
drahé, spolu s Radimom som kúpil dom v centre obce Dolany u 
Olomouce, kúsok od autobusovej zastávky. Na prízemí sme zriadili 
klubovňu, učebne a priestor na masáže. Je to tzv. „provozovna“, pretože 
v Olomouci máme sídlo, čo je vlastne len malá kancelária, naše hlavné 
aktivity (vrátane skúšok KYKLOPbandu či hrania šípok) preto 
prebiehajú v Dolanoch. Poschodie a podkrovie je priestor na bývanie.“ 

V rámci Kyklopu ponúkate aj ladenie klavírov a prepis nôt, a to je svojím 
spôsobom výnimočná zručnosť. Ovládať braillovský notopis nestačí, to je 
len prvá polovica úspechu, druhou je vidiaci spolupracovník, človek, čo 
takisto pozná noty. 

„Je pravda, že toto je zložitejšia činnosť. Najviac prepisov robíme nie do 
Brailla, ale do digitálnej podoby. Pre učiteľa to má tú výhodu, že 
o notovom zápise má aj zvukovú predstavu, noty môže kedykoľvek 
upraviť, vytlačiť ich, zjednodušiť pre žiakov, príp. im dať na domácu 
prácu cvičný sprievod. Priznám sa, že najviac túto službu využívajú naši 
vyučujúci a KYKLOPband,“ dodáva Daniel Sobota. 

 

KYKLOPband, Zdroj: www.kyklop.net 

http://www.kyklop.net/
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Pre každého niečo 

Hudobné produkcie kapely sú len začiatkom. Okrem už spomínaných 
masáží, zastrešuje Kyklop klub šípok, organizuje tábory pre nevidiace, 
slabozraké a vidiace deti, relaxačné a lyžiarske pobyty či turistiku. 

Vaše masérske štúdio ponúka zaujímavé služby. Má dosť klientov? 

Netrpí tým, že nepôsobí v krajskom meste? 

„Máme dvoch masérov,“ opäť sa pustil do objasňovania Daniel Sobota. 
„Priamo v meste síce nie sme, ale Dolany sú pomerne veľká dedina, 
navyše, my sme blízko križovatky k okolitým obciam, tak zatiaľ, chvála 
Pánu, je klientely relatívne dosť. Aj dostupnosť z Olomouca je dobrá – 
cca 20 minút zo stanice.“  

Nedá mi nespýtať sa na tie šípky. Koľko nevidiacich to hrá? Máte 

ozvučený terč? 

„Šípky nehrajú len nevidiaci. Kyklop je obor jednooký, je to také 
pomedzie medzi zrakáčmi a vidiacimi, takže všetky naše aktivity sú 
integrované. Takým naším malým paradoxom je, že ľudia so zrakovým 
postihnutím majú vidiacu klientelu, a to je u nás takmer 90 %,“ usmieva 
sa Daniel Sobota. „Ale k téme. Šípkarov je asi 12, plus mínus. Terč je 
z väčšej časti ozvučený, ale nie úplne. Číslo, ktoré padne a ktorý hráč je 
na rade, to terč hlási, ale typ vybranej hry a zostatkové stavy, ktoré treba 
trafiť, už nie, takže aspoň jedno trochu funkčné oko sa hodí. Čiaru 
dokážeme nahmatať nohou.“ 

Nepripravujete nejaké majstrovstvá lebo aspoň veľký turnaj? 

„Hrá sa to zatiaľ len voľno-časovo, resp. relaxačne, takže majstráky 
zatiaľ nie. Ale ktovie, čo čas a chuť prinesú.“ 

Poskytujete aj poradenstvo a nejaké výcviky v oblasti sociálnej 

rehabilitácie?  

„Trošku, napr. v Braillovom notopise. Väčšinu ale nechávame na miestny 
SONS a Tyfloservis.“ 

Ako s odbornými pracoviskami SONS-u spolupracujete? 

„Odporúčame si ľudí, ktorí potrebujú služby tej či onej strany. Nemyslím 
si, že na tomto poli je na mieste nejaký konkurenčný boj. Aj náš 
KYKLOPband občas pre SONS hrá. My robíme jedno a oni druhé.“ 

Máte nejaké plány, ktoré čakajú na realizáciu? 
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„Hlavne stabilizovať rozbehnuté aktivity. Po upokojení situácie uvidíme. 
Bohužiaľ, tento rok nám padol aj tábor, koľko bude hrania, neviem. 
Každopádne naše aktivity sú otvorené aj Slovákom – na posledných 
táboroch sme vždy mali aj pár detí zo Slovenska. Odporúčam sledovať 
našu stránku, tam vešiame všetky novinky,“ uzatvára Daniel Sobota. 

 

Na Farme Lišmen v Lesniciach u Zábřeha 

Zdroj: www.kyklop.net 

http://www.kyklop.net/
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Nevidiaca dievčina sa v Pevnosti poznání v Olomouci dotýka vedy 

Zdroj: www.kyklop.net 

Ďakujem za rozhovor. Živiť sa tým, čo ma baví a čo viem a prinášať tým 
mnohým ľuďom radosť. Čo viac si môže človek želať? My si pre zmenu 
želáme, aby sme čo najskôr mohli z publika zatlieskať KYKLOPbandu 
a na všetky svetové strany rozšíriť pozvánku na tábor či pobyt 
s hlavičkou Kyklop. 

Josef Zbranek 

http://www.kyklop.net/
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Oznamy 

Výnimka pri výbere pokladničiek Štvornohých očí 

Tí z vás, ktorí ste dôverníkmi verejnej zbierky na dofinancovanie 
kompletného programu – chovu, výchovy, výcviku, precvičovania 
vodiacich psov vo výkone, resp. preškoľovanie ich držiteľov, jeho 
odovzdanie klientovi, na podporu tréningov priestorovej orientácie a 
samostatného pohybu ľudí so zrakovým postihnutím a v neposlednom 
rade na osvetovú činnosť v tejto oblasti – veľmi dobre viete, že manuál 
vymedzuje prvý výber pokladničiek od 15. do 30. júna. Podľa Krízového 
plánu ÚNSS však až do odvolania platí zákaz organizovať akékoľvek 
skupinové aktivity pod hlavičkou ÚNSS vrátane osobného stretnutia 
členov výborov ZO, KR, ÚR alebo kontrolných orgánov ÚNSS. Keďže 
dôverník musí vyberať pokladnicu v sprievode minimálne dvoch ďalších 
osôb, museli by sa stretnúť traja ľudia a po výbere pokladničky v 
spoločných priestoroch výnos spočítať, čo je v rozpore s krízovým 
plánom, ktorým sa ÚNSS aktuálne riadi. Z tohto dôvodu sa pri realizácii 
prvého výberu pokladničiek verejnej zbierky Štvornohé oči udeľuje 
výnimka. Realizovať prvý výber a následne vložiť peniaze na účet 
môžete najneskôr do 31. augusta 2020. Aktuálne informácie vám 
budeme zasielať priebežne, ak by ste potrebovali radu či odpoveď na 
nejakú otázku, prosím, kontaktujte koordinátorku verejnej zbierky 
Štvornohé oči Janu Žurekovú e-mailom na zurekova@unss.sk alebo na 
čísle 0903 555 694. 

(red.) 

Výcvikovka sa sťahuje do Petržalky 

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, ktorá roky sídlila na 
Sekulskej v jednej budove spolu s Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, sa sťahuje do priestorov prevádzky výcviku psov. Od 1. júla 
ich nájdete na sídlisku Petržalka, na adrese Rovniankova 16, 851 05 
Bratislava. V prípade otázok vytočte štatutárnu zástupkyňu Andreu 
Kujovičovú (0911 760 056) alebo adresujte mail na info@vodiacipes.sk. 

(red.) 

 

mailto:zurekova@unss.sk
mailto:info@vodiacipes.sk
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Dúhovka 
 

Špecializovaná príloha časopisu Dúha zameraná na kultúru a umenie 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. 

Zodpovedný redaktor: Dušana Blašková
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Pozrime sa na obrázky  

Reliéfne obrázky, ktoré odborníci zahŕňajú pod pojem tyflografika, 
obohacujú život súčasných generácií nevidiacich od školy až do rokov 
dospelosti. Ich úlohou je sprostredkovať hmatu svet, ktorý nemôžu 
vnímať zrakom. 

Reliéfne obrázky na plastových fóliách boli vkladané do školských 
učebníc, pokiaľ siaha moja pamäť, už v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia. Vtedy to bola novinka. Spomínam si na profily krajiny v učebnici 
vtedajšej vlastivedy, jednoduché stroje v učebnici fyziky, samozrejme, 
zemepisné mapky. Len biológia chvíľu odolávala – vypchaté zvieratá 
a kvety z herbára sú predsa len názornejšie. To platí aj dnes. 

Ospravedlňujem sa, že tento priestor zaburiním aj spomienkou z detstva. 
V ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Brne bola v mojich žiackych 
časoch tradícia, že piataci dostávali na Vianoce pod stromček slepecké 
hodinky  Raketa. Samozrejme nie od školy, triedny učiteľ to vždy 
dohodol s rodičmi. Písal sa rok 1967, keď som bol tým piatakom aj ja. O 
tejto tradícii sme vedeli od starších žiakov a keď sa blížili Vianoce, všetci 
sme sa tešili na svoje prvé hodinky. Pani triedna však chcela z tradície 
urobiť vianočné prekvapenie, preto predsedovi triedy diskrétne 
prezradila, že vyšla jedna nádherná kniha v Braillovom písme 
s reliéfnymi obrázkami a my namiesto hodiniek dostaneme ju.  Nech to 
nikomu nehovorí. Robila to s vedomím, že to spolužiak všetkým vytrúbi. 
Stalo sa. Prijali sme to veľmi rozhorčene, považovali sme to za veľkú 
krivdu. Spomínam, ako sme sedeli cez prestávku a búrili sa, ako budeme 
doma demonštrovať svoju nevôľu. Odvážnejší chceli knihu šmariť do 
kúta, miernejší len odložiť a ignorovať.  

Samozrejme, že sme dostali hodinky. Všetci boli spokojní a obrázky sme 
vzali na milosť. 
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Ilustrácia Renáty Milčákovej z knihy Medvedík PU 

Odhaľovanie nepoznaného 

Napriek úvodnému konštatovaniu nemajú reliéfne obrázky v živote 
nevidiacich až také miesto, aké by nezasvätený človek očakával. 
Vnímanie obrazu hmatom je pomerne náročné. Človek sa to musí 
najskôr naučiť – ide vlastne o istý druh gramotnosti. Reliéfy sa musia 
zjednodušovať, aby boli hmatom lepšie vnímateľné, ale aj tak platí, že 
ani ten najlepší hmat zrak nenahradí. Obrázky ale k nevidiacim 
prichádzajú a s nimi aj veci a javy neraz nepoznané, zvlášť pokiaľ sú to 
ľudia nevidiaci od narodenia. Našťastie, prichádzajú aj nové formy 
reliéfneho zobrazenia. 

Najväčším producentom tyflografických obrázkov u  nás je Slovenská 
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN). Najčastejšie 
sú obsiahnuté v nástenných reliéfnych kalendároch, ktoré každoročne 
prinášajú nové témy – stavby, heraldika, technika, fauna a flóra... Ďalším 
produktom  knižnice sú reliéfne pohľadnice a príležitostné knižné 
publikácie. Najvýznamnejším počinom v poslednej dobe je exkluzívna 
publikácia Majster Pavol z Levoče, vydaná pri príležitosti 500. výročia 
dokončenia prác na jeho slávnom drevenom oltári v Bazilike sv. Jakuba 
v Levoči. Knižnica publikáciu vydala v spolupráci s tamojším Oblastným 
reštaurátorským ateliérom, ktorý je pracoviskom Pamiatkového úradu 
SR. Autorkou textovej časti je historička umenia Eva Spaleková. V knihe 
sú stránky vytlačené v Braillovom písme, pre slabozrakých i vo 
zväčšenej čiernotlači a prináša 7 reliéfnych obrazov od celkového 
pohľadu na oltár až po figúry svätých. V knihe sú vložené celostránkové 
farebné fotografie, ktoré boli pre reliéfy predlohou. 
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Produkty, makety, matrice a modely 

Najnáročnejší proces pri výrobe obrázku je tvorba matrice. Teda 
najnáročnejší z pohľadu remeselno-umeleckého i ekonomického. 
Z hotovej matrice už tlačiarenská technológia vytlačí ľubovoľný počet 
kópií obrázku. 

Na ručnú výrobu si SKN vychovala externých špecialistov. Jednou z nich 
je pani Miroslava Ferková, autorka transpozície troch desiatok karikatúr 
medzinárodnej súťaže kresleného humoru Videnie nevidenia i videnia 
z roku 2015, za ktorou stojí nezisková organizácia SINA Nitra. Ďalším 
významným odborníkom je pán Matúš Vacula. Práve on je autorom 
reliéfnych vyobrazení v knihe Majster Pavol z Levoče. Tvorí však aj 
grafický dizajn, konkrétne produkty pripravuje priamo do tlače, pre 
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči vyhotovil nadrozmerné 
interaktívne modely oka a ucha. 

Matrice sa vytvárajú strihaním, lepením lepenky a frézovaním, 
isté možnosti prináša aj 3D tlač. Viac však o tom neviem, preto som 
poprosil priamo pána Vaculu, aby nám svoju tvorbu trocha priblížil. 

„Matrice vyrábam ručne z papiera a lepenky. Je to pre mňa veľmi blízky 
spôsob výroby, baví ma a našiel som si v ňom aj svoje vlastné 
„vychytávky“ a spôsoby spracovania. Pokiaľ ide o digitálne technológie, 
zatiaľ ich pri výrobe nepoužívam. Ja osobne by som pred 3D tlačou 
preferoval frézovanie,“ priznáva sa Matúš Vacula. „Ak zoberieme, že 
obrázky pre nevidiacich sa zjednodušujú v nízkom reliéfe, je podľa mňa 
frézovanie lepším a vhodnejším spôsobom. Zásadný rozdiel v týchto 
technológiách je v tom, že frézovaním materiál odoberáme s použitím 
obrábacích frézok určených pre vybratý materiál a pri 3D tlači sa nanáša 
roztopený plast, kovový či sadrový prášok alebo iný materiál cez tlačovú 
hlavu na podložku vo vrstvách. Vytvorenie 3D modelu je síce to isté pre 
obe technológie, akurát pri frézovaní máme širšiu škálu dostupnejších a 
trvácnejších materiálov, ktoré sa nepoškodia pri výrobe výlisku 
vákuovým strojom, kde sa teplota pohybuje okolo 170 stupňov. Pri 
niektorých typoch tlače by sa napríklad muselo vybrúsiť aj vrstvenie 
materiálu. Navyše, frézovanie je časovo menej náročné. 3D tlač by som 
skôr použil pri zložitejších modeloch. Skrátka, možnosti na výrobu matríc 
3D tlačou určite sú a v mnohom to závisí od tlačového materiálu a 
konkrétnej tlačiarne. „Okrem produktového dizajnu sa venujem aj 
odlievaniu produktov z betónu. 

Pri výrobe nejakého produktu, makety, matrice či modelu musíte brať do 
úvahy veľa faktorov, ako napríklad veľkosť, zložitosť, použitie, finálna 
úprava a podobne a k tomu určiť vhodný typ,“ dodáva na záver Vacula. 
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Posledná večera očami Majstra Pavla z Levoče 

Autor: Tomáš Bako 

Väčšia skúška pre hmat a obrazotvornosť 

Menej rozšírenou technológiou tlače je tzv. termotlač na špeciálny 
vzdúvateľný papier. Špeciálna tlačiareň reliéfne vytlačí predlohu 
z čiernobieleho originálu. Rozpoznať takýto reliéf hmatom je ešte 
náročnejšie ako obrázky na fóliách vytlačené z matríc. Kto z vás sa 
v minulosti zúčastnil niektorej z prehliadok Dni Mateja Hrebendu alebo 
braillovských súťaží gramotnosti, má zrejme pri spomienke na diplomy 
udelených ÚNSS jasnejšiu predstavu. 

Technikou starou takmer ako Braillovo písmo samo sú obrázky 
zostavené z braillovských bodiek, resp. buniek ich písmen. Vo svojom 
živote som videl niekoľko unikátnych výtvorov, autori ktorých sa museli 
ozbrojiť obrovskou dávkou trpezlivosti pri ťukaní na slepeckom písacom 
stroji, dokonca na tabuľke. Trpezlivosti nás zbavujú slepecké tlačiarne 
Everest, ktoré už dokážu tvoriť bodkované obrázky na papier 
v členitejších vyobrazeniach, než aké umožňujú ručné výkony. Napriek 
svojej cene sú tlačiarne Everest najdostupnejším zariadením i pre 
reliéfnu tlač. Vlastnia ju niektoré krajské strediská ÚNSS, viaceré 
vzdelávacie inštitúcie a dokonca aj niektorí jednotlivci, ktorým ÚPSVaR 
uznal opodstatnenosť ich žiadosti o príspevok na kompenzáciu. 
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Kreativita bez hraníc 

Rôzne možnosti podmienené nápaditosťou a tvorivosťou prinášajú aj 
techniky, ktoré sú náplňou tvorivých dielní ručných prác. Najčastejšie sa 
tu môžeme stretnúť s pohľadnicami lepenými na papier (rôzne látky), 
vyšívanie a pod. Do tejto kategórie by som zaradil aj slepecké pexesá, 
ktoré boli v uplynulých rokoch výslednými produktmi niekoľkých 
projektov. 

 

Kostra ľudského tela v Braillovom šate 

3D tlač si v tejto téme zaslúži väčší priestor, preto sme jej venovali 
samostatný príspevok, ja si dovolím len malú úvahu z pozície koncového 
užívateľa. Trojrozmerné zobrazenie subjektu prinesie predstave 
nevidiaceho človeka určite viac, najmä vecička, ktorá sa vojde do dlane. 
Keď však potrebujeme priblížiť detaily, musí byť predmet, pochopiteľne, 
väčší. Podsúva sa teda otázka, či reliéfne obrázky vôbec potrebujeme, 
najmä v čase, keď sa možnosti a dostupnosť 3D tlače rýchlo zlepšujú. 
Nie sú obrázky informáciou vhodnou len pre zrak? Devízou obrázkov je, 
že šetria priestor a môžeme ich vkladať do kníh. Preto tu bude mať 
reliéfne zobrazovanie ešte dlho svoje miesto. 

Josef Zbranek 
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3D tlač využívajú aj nevidiaci 

Na informácie o tejto technológii narážame čoraz častejšie. Tu sa 
dočítame, že budeme tlačiť nielen hry či rôzne modely, inde že celé 
budovy, dokonca ľudské orgány. Je technológia 3D tlače naozaj už tak 
ďaleko? Áno aj nie. Praktická realizácia 3D tlače výrazne pokročila, ale 
aby nám týmto spôsobom ktosi vytvoril napríklad náhradné srdce či oko, 
na to sa veru ešte poriadne načakáme. 

  

3D tlačiarne 

Zdroj: www.portal-pelion.cz 

Čo si pri 3D technológii predstavíte? Proces ako pri bežnej tlači na 
papier, t. j. nanášanie farby na presne určené miesta plochy podkladu? 
Musím vás sklamať. Ste vedľa. Trojrozmerný objekt – výsledok 3D tlače 
vzniká nanášaním vrstiev roztaveného materiálu, pričom každú 
nasledujúcu vrstvu treba naniesť ešte predtým, než predchádzajúca 
stuhne. Len týmto spôsobom zaistíme vzájomné previazanie materiálu 
a dosiahneme želaný tvar. Takáto tlačiareň je vlastne druh robota. Aby 
z jej činnosti mohol vzniknúť 3D objekt, treba jej pripraviť digitálny 
predpis – nestačí vytipovať si obrázok a ten posunúť tlačiarni, nech si 
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s tým poradí sama. Samozrejme, v súčasnosti existuje viacero 
technologických postupov, ako 3D objekt tlačiť, napríklad formou 
nanášania roztaveného plastu na podložku, tavením práškového 
materiálu laserom, vytvrdzovaním pomocou UV žiarenia a rôzne iné. 

V pohodlí domova 

3D tlačiareň, ktorú si môžeme zaobstarať aj na domáce použitie, tvorí 
trojrozmerné objekty tavením plastového materiálu. Ten vstupuje do 
tlačovej hlavy vo forme tenkého plastového „drôtu“, tu sa roztaví 
a následne dôjde k jeho umiestňovaniu na požadované miesto tlačeného 
objektu. Pohyb tlačovej hlavy pri tlači bežnej a tej 3D sa značne líši: kým 
pri tlači textu na papier sa tlačová hlava pohybuje v jednom smere – 
najčastejšie vodorovne zľava doprava a späť a papier kolmo na smer 
pohybu tlačovej hlavy takisto vo vodorovnom smere (najčastejšie zozadu 
dopredu), pri tlači 3D objektov sa pohybuje iba tlačová hlava v smere 
troch osí karteziánskej sústavy – zľava doprava a späť, zozadu dopredu 
a späť a zdola nahor a späť. 

Povedzme, že si chceme vytvoriť šálku na kávu. Najprv na podložku 
nanesieme plný kruh – jej dno. Skôr, než materiál stuhne, začneme 
nanášať vrstvy po jeho obvode, sformujeme steny valca a po skončení 
tlače hotovú šálku od podložky odnímeme, napríklad odrezaním. 

3D tlač a nevidiaci 

Priznám sa, že názov článku je tak trochu zavádzajúci. Z vyššie 
uvedeného možno usúdiť, že využitie 3D tlače nevidiacimi ľuďmi je do 
určitej miery obmedzené – príprava podkladov pre tlač a obsluha 
tlačiarne či tlačiarní sú predsa len pritvrdý oriešok. Situácia sa však 
výrazne zlepší, keď príde rad na využitie vytlačených objektov. V tejto 
fáze si nevidiaci, ako aj ťažko slabozrakí ľudia prídu konečne na svoje. 
Takto vzniknuté objekty či rôzne predmety dennej potreby sa totiž dajú 
chytiť do ruky a vnímať hmatom. Takto môže vzniknúť kľúčenka, stojan 
na perá, mikrofón, ale aj plastová podoba veľryby grónskej, maketa 
povrchu Mesiaca či tvar súhvezdia Rýb a veľa ďalšieho. 

Inšpiráciou na napísanie tohto článku sa mi stali aktivity Petra Dušeka 
z Českej republiky, ktorý sa téme využitia 3D tlače na rozšírenie 
obzorov, vzdelávacie i iné potreby nevidiacich venuje už niekoľko rokov. 
V Brne založil a vedie 3D tlačové pracovisko, kde sa špecializujú na 
problematiku 3D tlače, 3D skenovania a ich využitia pre najrôznejšie 
potreby komunity ľudí so zrakovým postihnutím. Vzdelávacie a kultúrne 
inštitúcie, ktoré majú brány otvorené aj pre nevidiacich a slabozrakých 
(napr. školy, univerzity, múzeá, knižnice, hvezdárne, planetáriá a pod.), 
sa na zamestnancov môžu obrátiť s prosbou o konzultáciu svojich 
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nápadov, ale aj priamo s objednávkou tlače konkrétneho 3D modelu. 
Netýka sa to však výhradne učiteľov či zástupcov organizácií, ale aj 
priamo ľudí so zrakovým postihnutím a ich rodičov, súrodencov či 
kamarátov. Jednoducho každého, kto má chuť nielen tvoriť, ale i 
experimentovať či vyrábať pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
3D dielňu nájdete na internete na adrese lablind.zone.  

Na jeseň 2019 spustili na www.nesmir.cz/3d/databaze e-shop, kde je 
možné objednať si 3D tlač za cenu maximálne nákladov. Vybrať si 
môžete z kategórií ako architektúra, matematika, Mesiac, Messierov 
katalóg, mobil, školské pomôcky, vedy o vesmíre a zvieratá. Ponuka pre 
nevidiacich a slabozrakých však zahŕňa aj možnosť zúčastniť sa na 
niektorom z tzv. Nesmírných setkání, kde vám priblížia napríklad 
program Apollo, ktorý v rokoch 1961 až 1972 realizoval Národný úrad 
pre letectvo a kozmonautiku (NASA) a ktorého cieľom bolo pristátie 
človeka na Mesiaci a jeho návrat na Zem. Účastníci si vypočujú 
rozprávanie o programe Apollo, rôzne súvisiace audionahrávky a, 
samozrejme, popozerajú si tematické 3D modely, napr. nosnú raketu, 
vesmírnu loď, lunárny modul, repliku stopy, ktorú na Mesiaci zanechal 
Neil Armstrong a pod. Pri ďalšom zo stretnutí môže medzi prítomnými 
kolovať napríklad lebka vyhynutého hominina druhu Australopithecus 
africanus, ktorá je v porovnaní s tou našou charakteristická väčším 
objemom mozgovne, veľkosťou tváre, posunom záhlavného otvoru, 
tvarom očníc či malými špicákmi, v ponuke je však celá sada 
znázorňujúca evolúciu lebiek. Možností je veľa, odporúčam poriadne sa 
porozhliadnuť na ich stránke. 

 

Koloseum – jeden zo siedmich divov sveta, zdroj: www.lablind.zone 
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Reliéfne znázornené objekty prinášajú nevidiacim často jedinú možnosť, 
ako sa s mnohými objektmi, útvarmi okolo nás či prírodnými javmi bližšie 
zoznámiť, resp. vytvoriť si o nich konkrétnejšiu predstavu. 3D tlač 
ponúka výbornú možnosť ako túto potrebu naplniť. 

Ján Podolinský 

Zdroje: 

www.lablind.zone/ 

www.portal-pelion.cz/3d-tiskarske-seminare-v-lablind-zone/ 

www.portal-pelion.cz/stitek/3d-tisk/ 

www.portal-pelion.cz/3d-model-mesice-a-touch-of-the-universe/ 

www.portal-pelion.cz/embosovani-hvezdokup-v-openscadu/ 

www.portal-pelion.cz/embosovani-hvezdokup-v-openscadu/ 

www.pcrevue.sk/a/Bioatrament-umozni-3D-tlac-funkcnych-krvnych-ciev--
chrupavky-ci-kuskov-kosti 

www.pcrevue.sk/a/3D-tlac-moze-zmenit-svet 

www.pcrevue.sk/a/Nuklearny-mikroreaktor-s-3D-tlacenym-jadrom--E2-
80-9Cutiahne-E2-80-9D-viac-ako-1000-domacnosti 

portal.fmed.uniba.sk/download.php?fid=575 

http://www.lablind.zone/
http://www.portal-pelion.cz/3d-tiskarske-seminare-v-lablind-zone/
http://www.portal-pelion.cz/stitek/3d-tisk/
http://www.portal-pelion.cz/3d-model-mesice-a-touch-of-the-universe/
http://www.portal-pelion.cz/embosovani-hvezdokup-v-openscadu/
http://www.portal-pelion.cz/embosovani-hvezdokup-v-openscadu/
http://www.pcrevue.sk/a/Bioatrament-umozni-3D-tlac-funkcnych-krvnych-ciev--chrupavky-ci-kuskov-kosti
http://www.pcrevue.sk/a/Bioatrament-umozni-3D-tlac-funkcnych-krvnych-ciev--chrupavky-ci-kuskov-kosti
http://www.pcrevue.sk/a/3D-tlac-moze-zmenit-svet
http://www.pcrevue.sk/a/Nuklearny-mikroreaktor-s-3D-tlacenym-jadrom--E2-80-9Cutiahne-E2-80-9D-viac-ako-1000-domacnosti
http://www.pcrevue.sk/a/Nuklearny-mikroreaktor-s-3D-tlacenym-jadrom--E2-80-9Cutiahne-E2-80-9D-viac-ako-1000-domacnosti
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Nápady na braillovské eseje ešte nezahadzujte 

Všetko kvitne a vonia, inšpirácia lieta po svete ako divá, tak ju na chvíľku 
pristavte. Len tak, na kus reči. Európska únia nevidiacich a Onkyo 
Corporation totiž zohľadnili mimoriadnu situáciu a vyšli v ústrety tým, 
ktorých obavy z mikroskopického prerástli do makroskopického. Ak by 
ste teda ešte mali túžbu zviazať do slov svoje myšlienky o minulosti 
a budúcnosti Braillovho písma, o jeho výhodách i nevýhodách v 
porovnaní s hlasovým výstupom, načítanými či e-knihami, zamyslieť sa 
nad jeho vzťahom k hudbe, nad jeho úlohou v ére technológií, pri 
hlasovaní vo voľbách alebo pri prístupe k cestovnému ruchu, navrhnúť 
hru s Braillovým písmom, predstaviť ho ako tajný jazyk, či si jednoducho 
zaspomínať na nejaký zábavný príbeh, ktorý sa vám s ním spája, ešte 
vždy máte šancu. Termín odovzdania textov do už 14. ročníka Súťaže 
braillovských esejí je predĺžený do 30. júna, adresa ostáva nezmenená: 
hajdukova@unss.sk alebo Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava.  

Všetko o podmienkach, témach, autoroch a výhrach sme sústredili na 
našej stránke www.unss.sk v časti Aktuálne informácie. Hor sa teda do 
písania a dúfame, že k riadkom, ktoré si už cestu do únie našli, čoskoro 
pribudnú ďalšie. 

(red.)  
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Nikto učený z neba nespadol 

Vedomostná súťaž o ceny 

To klubové súťaženie ja raz skúsim, len čo sa opäť otvoria hranice, 
chcem povedať možnosti. Svoje vedomosti o glaukóme a vodiacich 
psoch nám predviedli štyria skalní, ale verím, že by sa ich našlo viac, 
keby sme naprieč krajinou distribuovali viac ako len elektronickú 
a zbalabolkovanú verziu. Však ale kto si počká, printov sa dočká. 

Maximum bodov získala Iveta Zbranková. Vedela, že správne boli všetky 
tri charakteristiky zeleného zákalu a že už tradičným vyvrcholením aktivít 
Svetového týždňa glaukómu v Banskobystrickom kraji je Beh v tme. 
Pravdivo uviedla, že súčasná slovenská legislatíva nestanovuje žiadne 
kritériá na psov so špeciálnym výcvikom, aj to, že pri poslednej otázke 
bolo treba zakrúžkovať možnosť c). Otázka psov bola jasná ako packa 
a nezaskočila nikoho – vodiaci prináleží človeku so zrakovým, 
asistenčný s telesným a signálny so sluchovým postihnutím.  

O víťazke viete, v pätách jej bol Peter Halada, jemu zas Renáta 
Halásová. Renáta Filová si držala odstup, ale len mierny, ale za naozaj 
precízne spracovanie sa jednočlenná porota jednomyseľne rozhodla 
cenu udeliť aj tak. 

Čo vy na to ako takí? 

Útrapy z intelektu už nespôsobím ani sebe pri písaní, ani vám pri čítaní, 
sľubujem. Pozrite, že viem vymyslieť aj jednoduché a jednoznačné 
otázky! Termín je tentoraz 31. júl, adresa duha@unss.sk alebo ÚNSS, 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Heslo Dúhovka. Dnes športujeme – 
sviatok žiaden a leto za rohom. 

 Čím a ako sú pri behu spojení nevidiaci a vodič?  

 Kedy a odkiaľ prenikol do našich končín showdown? 

 Ako sa volá hra, v ktorej sa trojčlenné družstvá snažia dopraviť 
gumovú loptu s ôsmimi otvormi a rolničkami vo vnútri za koncovú 
čiaru na strane protivníka? Vyžaduje si ihrisko s rozmermi 9×18 m, 
stredovou čiarou je rozdelené na 2 časti, každá z nich má obranné, 
útočné a neutrálne pásmo. 

 Akým spôsobom odovzdáva navádzač nevidiacemu či 
slabozrakému lyžiarovi pokyny o zmene rytmu či sklonu svahu, 
veľkosti zákrut, nerovností na trati a pod.? 

mailto:duha@unss.sk
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 Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Pri strieľaní zo vzduchovej 
pušky existuje viacero terčov a každý vydáva charakteristický tón – 
čím bližšie mieri strelec k desiatke, tým vyšší tón počuje 
v slúchadlách. Na puške je laserový zameriavač, na mieste 
dostrelu zameriavací terč. 

Dušana Blašková 
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