
 

DÚHA 

4/2017 
ročník XVII. 
Dátum vydania: 18.9.2017 

Cena: 0 € 

 

Sociálny časopis pre nevidiacich  
a slabozrakých občanov 

 

 



  

2 
 

Obsah 

Úvodník .................................................................................................. 3 

Aktuálne ................................................................................................. 4 

Pôžičkový fond je pripravený pomôcť ................................................... 4 

Niekoľko mesiacov v žlto-červenom ..................................................... 5 

Biblické knihy vo veľkom písme ............................................................ 9 

Biblické knihy vo veľkom písme ............................................................ 9 

Spravodajstvo ..................................................................................... 11 

Kvalifikačné kolá Braillovskej olympiády ............................................. 11 

Ako je to v Českej republike ............................................................... 12 

Yaltoviny alebo tiež: Krátko z projektu YALTA .................................... 16 

Kampane a zbierky .............................................................................. 18 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú .................................................................. 18 

Ako pomôcť dobrovoľníkom? ............................................................. 20 

Nie je to len tak, že sa pastelky každoročne belejú ............................ 23 

Spolupráca prináša výsledky .............................................................. 26 

Projekty a služby ................................................................................. 28 

Potrebujete pomôcť s technikou a s informáciami? Je tu CETIS ........ 28 

Radíme a pomáhame .......................................................................... 32 

Financovanie asistentov učiteľa ......................................................... 32 

Čo môžete nájsť na stránke Českého rozhlasu .................................. 34 

 

Dúhovka ............................................................................................... 36 

Aktuálne ............................................................................................... 37 

Keď rozhodujú momenty. V živote aj vo fotografii ............................... 37 

Náš tip ................................................................................................ 40 

Portrét ................................................................................................ 40 

Eseje zo súťaže.................................................................................. 44 



  

3 
 

Úvodník 
Ak by mala Dúha dvakrát toľko strán, možno by sa do nej zmestilo 
všetko, čo by sme vám chceli ponúknuť po prázdninách na prečítanie. 

Žiaľ, nie je to možné. Snažili sme sa preto o výber článkov tak, aby ste 
sa z Dúhy dozvedeli užitočné informácie pre osobný aj spolkový život, 
aby ste vedeli aspoň o niektorých skvelých aktivitách, ktoré sa 
uskutočňujú vo všetkých kútoch Slovenska. A aby ste v Dúhe našli aj 
podnety na zamyslenie.  

Veľký priestor venujeme zbierke Biela pastelka. Napokon práve v týchto 
dňoch kampaň tejto užitočnej verejnej zbierky vrcholí aj vďaka pomoci 
a osobnému nasadeniu mnohých z vás. 

No prinášame i príbehy ľudí, ktorí žijú medzi nami a dúfame, že sa stanú 
motiváciou pre ďalších. Či už si ich nájdete v portréte mladej umelkyne 
Vierky Petrovčinovej, alebo ich budete čerpať prostredníctvom ďalšej 
z esejí o živote s Braillovým písmom. 

 

Želám veľa pohody  a to nielen pri čítaní časopisu. 

 

 

Halka Tytykalová 

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

FOTO: archív autorky 

mailto:tytykalova@unss.sk
mailto:duha@unss.sk
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Aktuálne 

Pôžičkový fond je pripravený pomôcť 

Ústredná rada Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) na 
svojom prvom tohtoročnom zasadnutí schvália novelu pôžičkového 
fondu Garant, ktorý spravuje už od svojho vzniku. 

Zmyslom je pomoc nevidiacim a slabozrakým členom pri prekonávaní 
prechodných finančných ťažkostí formou poskytnutia bezúročnej pôžičky. 
Možno mnohí členovia ÚNSS o tejto možnosti nevedia. Priblížime si teda 
fond už podľa znenia novelizovaného štatútu. 

Kto môže požiadať o úver 

O pôžičku z fondu si môže požiadať riadny člen ÚNSS, ktorý má 
postihnutie zraku a zamestnanec ÚNSS, ktorý je aj členom ÚNSS, 
taktiež rodič alebo zákonný zástupca nevidiaceho či zrakovo 
postihnutého (NS) dieťaťa alebo inej NS osoby s obmedzenou 
spôsobilosťou na právne úkony. Podmienkou je členstvo v organizácii v 
minimálnej dĺžke 12 mesiacov.  

Maximálna výška pôžičky je 500 eur s dobou splácania najviac 18 
mesiacov. Pôžička môže byť poskytnutá na:  

- na zakúpenie alebo opravu kompenzačných pomôcok, 

- na zakúpenie zariadenia domácnosti, 

- na opravu alebo úpravu bytu alebo rodinného domu,  

- po posúdení pôžičkovou komisiou na iné v žiadosti uvedené účely. 

Žiadateľ musí mať dvoch ručiteľov s minimálnym príjmom vo výške 
dvojnásobku životného minima. Ručiteľom však nemôže byť manžel 
alebo manželka žiadateľa. 

Čo treba spraviť 

Žiadateľ musí riadne vyplniť formulár žiadosti s požadovanými prílohami. 
Na vyplnenej žiadosti nesmie chýbať stanovisko výboru základnej 
organizácie ÚNSS, ktorá potvrdzuje dĺžku členstva žiadateľa, jeho 
sociálnu situáciu a plnenie si základných povinností člena ÚNSS. 

Aktualizované tlačivá budú k dispozícii na krajských strediskách 
a sekretariátoch krajských rád ÚNSS od októbra 2017. 
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O poskytnutí pôžičky rozhoduje komisia menovaná Ústrednou radou 
(ÚR).  

Pôžičková komisia zasadala v minulosti v časoch zasadnutí ÚR ÚNSS, 
od schválenia nového štatútu fondu budú členovia rozhodovať priebežne 
telefonicky a elektronickou poštou. 

V dobrej kondícii 

Súčasný pôžičkový fond vznikol počas existencie federácie zväzov 
zdravotne postihnutých v rokoch 1968 až 1974. Vtedy v nej pôsobili ako 
samostatné organizácie český a slovenský zväz nevidiacich a 
slabozrakých. Vtedy sa uskutočnila aj prvá zbierka na podporu fondu 
medzi členmi.  

Fond prežil aj Zväz invalidov a ÚNSS ho zdedila ako nástupnická 
organizácia. 

V 90. rokoch bol o bezúročné pôžičky mimoriadny záujem, čakacie doby 
boli niekedy aj rok a pol. Stav fondu klesal, pretože sa nekompenzovali 
prevádzkové náklady ako poštovné a bankové poplatky. Vtedy bola na 
podporu fondu vykonaná druhá zbierka. 

Členovia ÚNSS na členských schôdzach vyzbierali vyše 29-tisíc korún. 
Následne bol upravený štatút, náklady boli zarátavané žiadateľom. Do 
fondu začali prúdiť respektíve kvapkať drobné percentá ako podiely zo 
zbierok a kampaní.  

V súčasnosti je pôžičkový fond v dobrej kondícii, je však málo využívaný. 
Pri tom je tu na to, aby našim členom pomáhal. 

(red) 

 

Niekoľko mesiacov v žlto-červenom 

V prvom tohtoročnom čísle sme vás informovali o tom, že Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nadviazala na dlhoročnú 
spoluprácu so spoločnosťou BILLA Slovensko. A že popri 66 maketách 
vodiaceho psa so šteniatkami, ktoré sú umiestnené v ich predajniach a v 
ktorých to štrngá a šuští pre verejnú zbierku Štvornohé oči, sa spolu s 
OZ Billa ľuďom rozhodli podporiť náš program Zdravé oči už v škôlke a 
pustiť sa do projektu Nákupný asistent. 

Oba projekty už bežia niekoľko mesiacov. 
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Čo skrývajú rozžiarené očká našich škôlkarov? 

V prvej fáze, teda v období od 1. 1. do 30. 6. tohto roku, prešlo vďaka 
podpore partnera našim odborne vyškoleným pracovníkom rukami, 
lepšie povedané, binokulárnym autorefraktometrom, celkovo 10 380 detí 
v 220 materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Na základe bezplatného preventívneho merania zrakových parametrov 
sme u 1411 z nich (to je 14 percent) nadobudli podozrenie, že čosi nie je 
v poriadku, že sa potichu rozvíja nejaká zraková chyba či porucha. A aby 
bola podchytená včas, odporučili sme im navštíviť detského očného 
lekára. 

Každý rodič dostal potvrdenie o meraní s uvedenými zrakovými 
parametrami svojho škôlkara, drobci boli za statočnosť odmenení 
plyšovým Loptošom.  

Spoločenská dôležitosť tejto činnosti a pozitívne ohlasy zo strany rodičov 
a materských škôl nás podnietili v spoločnom úsilí pokračovať. 
V školskom roku 2017/2018 máme ambíciu zmerať zrakové parametre 
15 tisíc ďalších detí. 

Ak máte záujem prihlásiť škôlku, ktorú navštevujú vaše deti, využite 
prihlasovací formulár, ktorý sa na stránke www.zdraveocivskolke.sk 
objaví v októbri.  

V každom kraji budeme zaraďovať prihlásené materské školy do 
termínovníka podľa dátumu odoslania žiadosti až do vyčerpania kapacít. 

Čo na srdci, to na jazyku 

Blúdenie po predajni, často nekonečné hľadanie požadovaného tovaru, 
lúštenie informácií o produktoch a cenoviek, čakanie na to, kto, kedy 
a na aký čas bude k dispozícii. Nad týmto všetkým urobil kríž projekt 
Nákupný asistent, ktorý ľuďom so zrakovým postihnutím umožní 
nakupovať, čo im hrdlo ráči a peňaženka dovolí, úplne slobodne. 

Aby mali zamestnanci predajní Billa správnu predstavu o tom, ako 
nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi pri nakupovaní čo najlepšie 
pomôcť, ÚNSS pre spoločnosť viedla školenie pre vedúcich prevádzok 
a niekoľkých zamestnancov predajní na Nobelovom námestí v Petržalke, 
na Segnerovej v Karlovej Vsi a v Cubicone v Mlynskej doline, t. j. 
bratislavských prevádzok, v ktorých sa projekt pilotne spustil, a pripravila 
letáky a krátke inštruktážne video. 
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Niektorí si na vlastnej koži vyskúšali nielen rolu sprievodcu, ale so 
simulačnými okuliarmi či klapkami aj to, aké to vlastne je pohybovať sa 
pomedzi regály získavajúc obmedzené a skreslené alebo vôbec žiadne 
vizuálne informácie. 

Príjemné testovanie 

Všetky tri prevádzky som testovala, v jednej z nich opakovane 
dohliadam, aby sa projekt pozvoľna nevytratil z pamäti. A je to 
dobrodružné. Samozrejme, veľmi to závisí od toho, na koho narazíte, ale 
ja mám rada tie chvíle, keď som už s tými ľuďmi zladená, túlame sa po 
predajni, premýšľame, čo budem variť, čo k tomu treba, vymieňame si 
recepty a hlavne, keď sa ma pri najbližšej návšteve spýtajú, či sa dielo 
podarilo.  

Tieto moje zážitky určite nie sú ojedinelé a po radosti zo služby, ktorá sa 
mnohých z vás zmocnila, si ich môžete dopriať niekoľkonásobne. 

Billa sa rozhodla vyškoliť nákupných asistentov aj v ďalších mestách. Na 
jeseň pribudnú Levoča a Ružomberok. Zoznam však bude určite 
postupne narastať, pracujeme na tom. Súčasťou vzdelávania sa onedlho 
stanú náučné plagáty, ktoré pútavou komiksovou formou na počkanie 
poskytnú základné minimum nákupného asistenta, a to nielen 
zamestnancom, ale aj zákazníkom. Plán je, aby v dohľadnej dobe krášlili 
steny všetkých predajní Billy na Slovensku. 

Schválne! Spoznáte, kto sa stal modelkou pre postavu nevidiaceho na 
plagáte? Má síce slnečné okuliare, ktoré bežne nenosí, ale som 
zvedavá, či autori zachovali podobu. Vaše tipy netrpezlivo čakám na 
blaskova@unss.sk. 

 

Dušana Blašková 

mailto:blaskova@unss.sk
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Displej autorefraktometra ukáže hodnoty zrakových parametrov. FOTO: 
ARCHÍV ÚNSS 

 

 

Asistencia už od vstupu do predajne. FOTO: ARCHÍV ÚNSS 
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Biblické knihy vo veľkom písme 

Slovenská biblická spoločnosť začala v lete distribuovať ďalšiu časť 
špeciálneho bezplatného vydania Biblie vo zväčšenom písme. Tento 
zväzok je ďalším z rady produktov Slovenský ekumenický preklad Biblie 
vo veľkom písme. 

„Jeho poslaním je umožniť ľuďom, ktorí či už z dôvodu choroby, úrazu 
alebo veku majú ťažkosti pri čítaní bežných kníh a potrebujú preto veľmi 
dobre čitateľné knihy bez rušivého formátovania textu,“ píše Slovenská 
biblická spoločnosť na svojom webe. Publikácia je už piatou časťou 
z radu biblických kníh vo veľkom písme. 

„Z každej z nich sme venovali tisíc výtlačkov organizáciám a knižniciam 
v rôznych mestách na Slovensku. Za podporu tohto projektu ďakujeme 
Nemeckej biblickej spoločnosti,“ hovorí Katka Bošková, projektová 
manažérka Slovenskej biblickej spoločnosti. 

Objednávajte zdarma na krajských strediskách 

„Tak ako po uplynulé roky, bude prebiehať distribúcia kníh na všetky 
Krajské strediská Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čo bude 
zabezpečovať Slovenská biblická spoločnosť,“ informuje Dagmar 
Filadelfiová z banskobystrického krajského strediska. Výtlačok zdarma si 
preto možno objednať prostredníctvom krajských stredísk. 

Aktuálna ponuka zahŕňa slovenský ekumenický preklad ôsmich 
novozmluvných listov: Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom. List 
Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list 
Tesaloničanom a Druhý list Tesaloničanom. 

Ak si krajské strediská najnovšie vydanie objednali od Slovenskej 
biblickej spoločnosti, môžu mať výtlačky k dispozícii od septembra 
(krajské strediská si totiž od tohto roka objednávajú nové výtlačky priamo 
v Slovenskej biblickej spoločnosti a nie v Krajskom stredisku ÚNSS 
v Banskej Bystrici). K odberu zdarma je ešte aj kniha vo zväčšenom 
písme Skutky Apoštolov a List Rimanom a kniha Žalmy, avšak len zo 
zásoby niekoľko desiatok kusov z minulého obdobia na Krajskom 
stredisku ÚNSS v Banskej Bystrici. „V prípade záujmu ich odošleme na 
bližšie stredisko, kde si ich bude môcť záujemca vyzdvihnúť,“ hovorí 
Filadelfiová. 

Projekt Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím 
uskutočňuje Slovenská biblická spoločnosť už šiestym rokom.  

(ht) 
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Aktuálna ponuka zahŕňa slovenský ekumenický preklad ôsmich 
novozmluvných listov. Foto: Slovenská biblická spoločnosť 

 
Náhľad písma – tučné, bezpätkové. Foto: Slovenská biblická spoločnosť 
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Spravodajstvo 

Kvalifikačné kolá Braillovskej olympiády 

Braillovskú olympiádu vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska 14. marca 2017. Štyroch kvalifikačných kôl – 12. mája Banská 
Bystrica, 20. mája Nitra, 10. júna Košice, 23. júna Martin - sa zo 48 
prihlásených zúčastnilo 41 súťažiacich. 

Zápolilo sa v piatich disciplínach: čítanie Braillovho písma I. a II. 
kategória, písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji, 
korektúra Braillovského textu, lekáreň. 

Čo sa hodnotilo 

V čítaní I. a II. kategórie sa hodnotil počet bezchybne prečítaných slov za 
dve minúty, v písaní zase počet správne napísaných úderov za tri 
minúty.  

V korektúre mali súťažiaci za úlohu objaviť a presne zapísať chyby v 
texte a pritom žiadnu novú nevytvoriť,  tzn. označenie správneho textu 
za chybu. Hlavným kritériom bolo správne vyriešenie úlohy, ďalším (pri 
rovnosti bodov) dosiahnutý čas. 

Podobným spôsobom, čiže v prvom rade správne vyriešenie úlohy 
a potom čas, bola hodnotená aj súťaž lekáreň. Disciplína Lekáreň 
spočítavala v tom, že každý súťažiaci dostal balíček škatuliek od liekov 
označených Braillovým písmom a zoznam liekov. V čo najkratšom čase 
musel zapísať rozdiely medzi obsahom  zoznamu a balíčku.  

Finále bude v novembri 

Vďaka finančnej podpore firmy NOVARTIS, ktorá nám zapožičala aj 
nepoužité obaly na lieky, odchádzali prví traja v každej disciplíne a v 
každom kvalifikačnom kole s peknými cenami. Postupový kľúč do finále 
bol však iný. Postupuje doň prvých šesť v každej disciplíne v absolútnom 
poradí. Tak napríklad víťazi v čítaní I. kategórie a písaní z nitrianskeho 
kola sa síce tešili z pekných cien, ale na postup to, bohužiaľ, nestačí.  

Finále olympiády sa uskutoční v Bratislave v dňoch 17. až 19. novembra 
2017. Súťaže sa uskutočnia v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. 
Dvadsiati postupujúci dostanú začiatkom októbra pozvánku so žiadosťou 
o potvrdení účasti. Organizátori využijú svoje právo zaradiť do konkrétnej 
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disciplíny aj tých, ktorí budú vo finále prítomní vďaka postupu v inej 
disciplíne a ich výkon sa blíži výkonom „prvej šestky“. 

Výsledky kvalifikačných kôl Braillovskej olympiády nájdete na webe 
www.unss.sk. Analytické výstupy, ktoré budú obsahovať rozbor pozitív 
a negatív novej formy súťaženia budú vyhodnotené a zverejnené po 
ukončení Braillovskej olympiády. 

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 
Partnerom Braillovskej olympiády je spoločnosť  NOVARTIS. 

Josef Zbranek 

 

V olympiáde sa zápolilo v piatich disciplínach. FOTO: ÚNSS 

 

Ako je to v Českej republike 

Téma delenia vyzbieraných peňazí zo zbierky Biela pastelka je večne 
živá, stretávame sa s ňou na zasadnutiach výborov základných 
organizácií, krajských rád či Ústrednej rady Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). 

Prinášame pohľad, ktorý vychádza z porovnania so situáciou v Českej 
republike, kde verejná zbierka Biela pastelka vznikla a dodnes ju 

www.unss.sk
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organizuje partnerská organizácia ÚNSS - Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých. 

Môj názor na delenie výnosu 

Netrúfam si odhadnúť, pre koľko členov ÚNSS, ktorí sa ako 
dobrovoľníci obetavo zapájajú do celonárodnej zbierky Biela pastelka, 
je otázka delenia výnosu medzi organizačné zložky prvoradá. Pravdou 
je, že požiadavku zvýšenia podielu z hrubého pre „majiteľa“ pokladničky  
z 25 na 50 percent, uvádza každoročne v hláseniach z členských 
schôdzí dve až päť našich organizácií. 

Krajská rada ÚNSS Prešov v máji tohto roku prijala uznesenie, v ktorom 
navrhuje uvedené zvýšenie na 40 percent. Týmto požiadavkám sa 
dostalo aj publicity. 

Najčastejšie argumentácie  by sa dali vyjadriť asi takto:   

- Keď to ide v Českej republike, prečo to nejde u nás? 

- Najdôležitejšou prácou je zbieranie peňazí do pokladničiek, a to robia 
organizačné zložky. 

Ako to teda je? V ČR je organizátorom verejnej zbierky „Bílá pastelka“ 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – ďalej len SONS. 
V „Bílej pastelke“ v ČR ide skutočne polovica výnosu organizačnej 
zložke SONS, ktorá je majiteľom pokladničky. Pre tento spôsob delenie 
existuje  v ČR jedna dôležitá podmienka. Tamojšie odbočky SONS sú na 
rozdiel od našich základných organizácií poskytovateľmi sociálnych 
služieb, preto prevedenie polovice výnosu do odbočiek nie je 
spochybnením hlavného poslania zbierky, k idei poslania sa ešte vrátim. 
U nás sociálne služby poskytujú krajské strediská. 

Práve financovanie sociálnych služieb, ktoré naši klienti dostávajú 
bezplatne, je najväčšou „záťažou“ rozpočtu ÚNSS. Je to aj cesta, akou 
sa výnos vracia do regiónov.  

Prečo poskytujú spolkové zložky SONS sociálne služby a ZO ÚNSS nie? 
Pre odpoveď si zjednodušene popíšme situáciu v ČR. Dôležitým 
poskytovateľom sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých ľudí  
je tam obecne prospešná spoločnosť (obdoba našej neziskovej 
organizácie – ďalej len OPS) Tyfloservis. Jej zakladateľom pre tento účel 
je SONS a má celoštátnu pôsobnosť. Profesionálne sociálne služby však 
poskytuje i samotný SONS. 

Jednotlivé služby majú organizácie medzi sebou rozdelené. Znamená to 
však, že i v  pobočkách a tyflocentrách SONSu (Tyflocentrá sú 
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regionálne OPS) pôsobia kvalifikovaní sociálni poradcovia a inštruktori 
sociálnej rehabilitácie. Aj keď odbočky týchto pracovníkov priamo 
neriadia, môžu sa prezentovať ako poskytovatelia sociálnych služieb. 
Len v Zlínskom kraji, ktorý v ČR nepatrí  

k najväčším, pracuje v priestoroch odbočiek jedenásť pracovníkov v 
sociálnych službách. 

Tento systém je umožnený viac zdrojovým financovaním, ktoré v SR 
v takom rozsahu nemáme.     

SONS i ÚNSS majú svoje špecifiká štruktúre i v činnosti. Majú svoje 
prepracované kľúče delenia výnosov verejných zbierok. Ako príklad 
uvediem len dve: 

- Zbieranie peňazí do pokladničiek s maketami vodiacich psov (naše 4-
nohé oči) je v ČR súčasťou Bielej pastelky.  

- Z výnosu českej zbierky nemôže byť hradená žiadna forma stravy  

a občerstvenia a to ani na rekondičnom pobyte. Napriek tomu, že i my sa 
bránime prejedaniu peňazí, tak striktní predsa len nie sme.  

Nechcem argumentáciu stavať na poukazovanie negatív u susedov. Ani 
by to nešlo. SONSu sme veľmi vďační nielen za Bielu pastelku, ale aj za 
zbierku 4-nohé oči. Obidve zbierky nám SONS nezištne poskytol 
i s kompletným know-how.   

A teraz k druhému argumentu: Ktorá činnosť je pri realizácii zbierky 
najdôležitejšia? Ja som presvedčený, že každá. Poradie dôležitosti si 
stanoviť netrúfam a ani nechcem.  

Aby bola celonárodná verejná zbierka úspešná, musí sa pripravovať celý 
rok.  

Celý proces zbierky by som prirovnal k záhrade, o ktorú sa musíme celý 
rok neúnavne starať a potom nám pekne zarodí a potom môžeme do 
košíkov zbierať úrodu, čo si tiež vyžaduje námahu a odriekanie, keď nám 
pri tom napríklad prší a pod.  Keby sme sa o záhradu nestarali, 
nezarodila by takmer nič, keby sme úrodu nepozbierali, celoročná práca 
by prišla na zmar.  

Podmienkou úspechu je vysoká motivácia všetkých, čiže pracovníkov 
ÚNSS, ktorí zbierku pripravujú i zbierkujúcich dobrovoľníkov. Tých 
prvých poháňa práca pre dobrú vec a tou je v prvom rade účinná 
sociálna pomoc ľuďom, ktorí sa v dôsledku ťažkého zrakového 
postihnutia dostali do krízovej životnej situácie. Členov ZO ÚNSS 
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stimuluje výška podielu z výnosu, z ktorej potom môžu  uskutočniť svoje 
myšlienky a nápady – aktivity pre svojich členov.  

A tu sa dostávam k poslaniu zbierky. Čo by malo byť prioritou? Sociálna 
pomoc alebo podpora združovania? Áno, viem, že základné organizácie 
ÚNSS nerobia len záujmové činnosti. Ale pripravujú aj prezentačné akcie 
pre verejnosť, semináre pre členov a iné užitočné veci. Taktiež si 
uvedomujem, že aj účasť napríklad na opekačke môže zrakovo 
postihnutého, ktorý sa vyrovnáva s handicapom a vďaka pozitívnemu 
príkladu iného nevidiaceho, posunúť k samostatnosti. Pre verejnosť by to 
však asi ako hlavné poslanie zbierky presvedčivé nebolo, čo by som 
mohol doložiť aj vlastnou skúsenosťou.  

Musím sa priznať, že keby sa výnosy z pokladničiek delili tzv. „50 na 50“, 
nevedel by som sa zbaviť pocitu, že zavádzame verejnosť a svojich 
darcov.  

A to uvádzam ako predseda ZO č. 25, ktorá z podielu organizuje akcie 
pre svojich členov. Ako iní predsedovia a predsedníčky základných 
organizácií mám radosť, keď sa členovia cítia dobre, sú v organizácii 
spokojní a dokonca z členstva v nej profitujú. 

Mám však obavu, že motiváciu by v tomto prípade stratili kolegyne 
a kolegovia, ktorí príprave zbierky venujú množstvo osobného voľna 
a vytiahli Bielu pastelku medzi najznámejšie najdôveryhodnejšie zbierky 
na Slovensku. Strata ich motivácie by z Bielej pastelky spravila 
Popolušku ako tomu bolo v jej prvých rokoch. 

Rovnakú zásluhu na vysokom renomé zbierky majú samozrejme aj 
dobrovoľní funkcionári základných organizácií ÚNSS a bolo by 
nešťastím, keby motiváciu stratili aj oni. Varovné signály už sa objavili. 
Pastelke by určite nepomohlo, keby ju pre nás robili iní – dobrovoľníci na 
diaľku, aj keď by to nebola jediná takto organizovaná zbierka.  

ÚNSS má dostatočné demokratické mechanizmy, aby bol vždy naplnený 
názor väčšiny. O peniazoch sa asi bude diskutovať vždy. Aktuálne 
delenie výnosov bolo schválené Ústrednou radou ÚNSS uznesením 
č.97/2014. Ešte dodám, že uvedené uznesenie bolo schválené 
jednomyseľne.    

Josef Zbranek, podpredseda ÚNSS 

Viac k tohtoročnej zbierke Biela pastelka sa dočítate v rubrike Kampane 
a zbierky 
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Yaltoviny alebo tiež: Krátko z projektu YALTA 

Mládežnícke skupiny YALTA pred letom a ani v lete nezaháľali. Správy 
mladých ľudí, ktorí sa dokážu stretnúť, zabaviť,  aj sa niečo nové naučiť, 
plnia webovskú stránku projektu opisom zážitkov aj fotografiami, 
z ktorých dýcha skutočná priateľská atmosféra. 

V príprave je záverečná konferencia k projektu, ktorá sa uskutoční  24. 
novembra.  „Plánujeme na nej odprezentovať všetky aktivity projektu. Do 
prípravy a programu sa zapoja aj vyškolení YALTA lídri,“ hovorí Timea 
Hókova, ktorá zabezpečuje celoslovenskú koordináciu projektu. 

Pracuje sa aj na grafických úpravách dvoch YALTA príručiek pre 
pracovníkov s mládežou a pre mladých lídrov, ktoré budú dostupné v 
slovenčine i v angličtine. 

Využiť potenciál 

Banskobystrická YALTA žije, okrem iného, showdownovým projektom. 
„Stretnutia nabrali na tempe a tak dvakrát týždenne hrávajú tento 
dynamický šport skúsení aj nováčikovia,“ opisuje Ivana Frčová, 
koordinátorka projektu Yalta v Banskobystrickom kraji. Priestor poskytlo 
Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici. V týchto priestoroch sa 
uskutočnilo aj ostatné pravidelné stretnutie, na ktorom hovorili najmä o 
fungovaní mládeže v kraji v ďalšom období. 

„Chceli by sme využiť potenciál mladých ľudí, ktorý pravidelným 
stretávaním vznikol a podporiť ich aktivity. Uvidíme, ako sa toho 
mládežníci chytia a či im nadšenie vydrží,“ hovorí Frčová.  

Stretnutia plné zážitkov 

Víkendovky Yalťákov mali skutočne pestrý program. Začiatkom júna sa 
uskutočnila víkendovka, na ktorú banskobystrický kraj pozval mladých 
ľudí z celého Slovenska. Nevidiaci tu dokonca jazdili na motorke. 
„Samozrejme, jazdili sme so skúsenými motorkármi. Prvú časť cesty som 
rozmýšľal, kedy sa to skončí, či ozaj nevypadnem pri prvej zákrute a ako 
by sa dalo vypadnúť tak, aby to malo čo najmenej následkov. Otočku 
naspäť sme zvládli a ja som si tiež začal cestu viac užívať,“ opisuje 
zážitky Ondrej Rosík. 

V júli sa mladí ľudia stretli v Bardejove. Pripravená bola moderovaná 
diskusia Výhody a nástrahy podnikania, ktorej sa zúčastnili ľudia, ktorí 
majú s podnikaním zrakovo postihnutých v oblasti masírovania a IT 
osobnú skúsenosť. 
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Byť či nebyť rodičom? Na túto, ale aj ďalšie otázky hľadali mladí ľudia 
odpovede počas bloku o tehotenstve a rodičovstve ľudí so zrakovým 
postihnutím. „Nepoviem vám, aké je skóre, ale zdá sa mi, že pri väčšine 
problémov, ktoré pôsobili ako strašiak, sa odrazu našlo pomerne 
jednoduché riešenie a mnohé naše obavy pramenia skôr z neznalosti 
než z nemožnosti,“ píše o tom Dušana Blašková. 

Okrem vážnych tém sa mladí ľudia aj zabavili – napríklad v historickej 
budove Hrubej Bašty v Bardejove počas interaktívnej kriminálnej hry 
podľa vzoru tzv. Murder Mystery Parties.  

Začiatkom augusta sa uskutočnila ďalšia víkendovka v Liptovskom Jáne. 
Hlavnou témou bolo dobrovoľníctvo. „Celý víkend sa niesol v duchu 
Staraj sa, či už o seba, o iných, alebo o okolie. V prípravných papieroch 
som videla, že cieľom je viesť mladých účastníkov ku občianskej 
a komunitnej angažovanosti. Zo začiatku som myslela, že to bude ďalší 
ušľachtilý a hlavne nedosiahnuteľný cieľ. Nakoniec ma samu prekvapilo, 
že po istých prednáškach som sa cítila motivovaná. Prešlo už niekoľko 
dní a stále cítim potrebu niečo urobiť, či už pre najbližších, alebo pre 
širšiu spoločnosť,“ píše o tom Mária Cvečková  

z bratislavskej  YALTA skupiny. V programe stretnutia však nechýbali 
kvízy, návšteva ZOO, kúpanie a workshop o vôňach. 

 

 Mladí ľudia využívajú stretnutia v rámci projektu YALTA na diskusie, 

vzdelávanie i zábavu. Foto: Archív Únss 
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Kampane a zbierky 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú 

Už začiatkom roka sme avizovali, že tohtoročná Biela pastelka bude mať 
veľký futbalový tromf. Na zvedavé otázky typu „Kto bude hrať za tých, 
ktorí to potrebujú?“ sme dávali odpoveď zahalenú rúškom tajomstva: 
„Vydržte! Dočkáte sa.“ 

Nastal čas odhaliť identitu nášho ambasádora. Povestné číro, ešte 
povestnejšie kerky a predovšetkým skvelé futbalové výkony a 
šesťnásobný titul Futbalista roka. Odvážne a hrdo oznamujeme: 
ambasádorom Bielej pastelky 2017 je Marek Hamšík! 

Plagáty a bannery s víťazným pokrikom už sa šíria slovenskými horami a 
dolinami,  aby svetu oznámili, že počas hlavných zbierkových dní 22. a 
23. septembra stretnete  v uliciach takmer 300 slovenských miest a obcí 
dobrovoľníkov s pokladničkami. 

Čoskoro sa pridá podmanivý hlas Mariana Geišberga v televíznych  

a rozhlasových spotoch: Prispejte na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým 
postihnutí. SMS v hodnote 2 eurá na číslo 820 môžete poslať už teraz. 

Fototermín s Marekom  

Spoločnú fotografiu s ambasádorom – presnejšie s jeho takmer živou 
maketou - si urobíte v každom z našich infostánkov. Pozvite do nich aj 
svojich známych a podporovateľov vo vašich mestách a regiónoch! 
Všetky infostánky budú pripravené privítať návštevníkov od 10.00 do 
17.00 h: 

- vo štvrtok 21. septembra v Banskej Bystrici v Europa SC  

- v piatok 22. septembra v mestách: Bratislava v OC Eurovea, Trnava 
v Cityaréne, Trenčín v OC MAX, Nitra v OC Centro, Topoľčany na Ul. 17. 
novembra (pri gymnáziu), Žilina v Mirage SC, Martin na Divadelnom 
námestí, Prešov v ZOC MAX,  Poprad na Námestí sv. Egídia, Humenné 
na Námestí Slobody, Košice v Auparku.  

Aj ja nosím okuliare! 

Online podpora kampane je nesmierne dôležitá. Ukázali nám to už 
predchádzajúce ročníky verejnej zbierky. V tom aktuálnom sme pripravili 
na Facebooku kampaň Aj ja nosím okuliare. Zapojiť sa do nej môže 
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každý, kto nielenže sa nehanbí za svoje okuliare, ale pozve do skupiny 
a vyzve na podporu Bielej pastelky aj svojich priateľov.  

Náš ambasádor prispel do predpokladaného výnosu zbierky aj vzácnym 
zberateľským artefaktom – venoval a podpísal nám svoj reprezentačný 
dres. Jeho dražba spolu s loptou s autogramom sa uskutoční rovnako na 
FB Bielej pastelky. Aktuálne informácie o kampani či raste výnosu 
nájdete aj na www.bielapastelka.sk. 

Motivačná súťaž pre dobrovoľníkov 

Prácu dobrovoľníkov - žiakov základných a študentov stredných škôl -  

rovnako ako ochotu učiteľov a vedenia škôl si nesmierne vážime. Bez ich 

prispenia by naša práca bola márna, verejnú zbierku by sme nemohli 

zorganizovať. Aj v tomto roku na nich osobitne myslíme a pripravili sme 

pre nich motivačnú súťaž: 

 po skončení zbierky vyžrebujeme v každom kraji jeden 
dobrovoľnícky tím, ktorý získa originálnu výhru: futbalovú loptu s 
podpisom ambasádora našej zbierky! Šancu vyhrať má každý 
jeden dobrovoľnícky tím, ktorý vyzbiera 50 a viac eur, 

 spomedzi dobrovoľníckych tímov, ktoré vo svojom kraji 
zaznamenajú v hlavný zbierkový deň 22. septembra najvyšší 
výnos, vyžrebujeme jeden, ktorý pocestuje na reprezentačný 
zápas kvalifikácie na MS 2018 Slovensko – Malta 8. októbra  

 a stretne sa s Marekom Hamšíkom,  

 každý z ôsmich tímov, ktoré vo svojom regióne dosiahnu 
najvyšší výnos, získa balíček športových predmetov od 
Slovenského futbalového zväzu. 

Výsledky súťaže oznámime víťazným školám začiatkom októbra a budú 
zverejnené aj na web stránke zbierky www.bielapastelka.sk.  

Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising 

www.bielapastelka.sk
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Ambasádorom tohto ročníka Bielej pastelky je futbalista Marek Hamšík. 
FOTO: ÚNSS 

Ako pomôcť dobrovoľníkom? 

Nadchnúť a zapáliť tínedžerov či deti nie je jednoduché. Vedia o tom 
svoje učitelia i rodičia, vieme o tom i my na všetkých stupňoch 
organizačnej štruktúry Bielej pastelky. Ako ich zaujať, aby deň s našou 
zbierkou nebol pre nich len dňom uliatia sa zo školy? 

Prinášame niekoľko modelových situácií vychádzajúcich z reálnej 
skúsenosti na ulici počas predchádzajúcich ročníkov zbierky.  Rady 
i mnoho ďalších cenných informácií o zbierke možno nájsť aj na 
internetovej stránke www.bielapastelka.sk.  

Čo by mal vedieť dobrovoľník našej zbierky? 

Oslovení ľudia budú reagovať rôzne, niekedy nepredvídateľne. To 

môže priniesť i záťažové situácie.  

• Ak dobrovoľník nemá chuť „otravovať“ ľudí  

Ako prekonať túto vnútornú bariéru? Situáciám, v ktorých treba osloviť 
cudzieho človeka, sa nik nevyhne ani v biznise, verejnej správe, 
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školstve, ani v zdravotníctve. Zbierkovanie je teda perfektný tréning 
komunikácie a v budúcnosti sa isto zíde. 

• Ak je dobrovoľník pasívny  

Stojí s pokladničkou a čaká, kto mu niečo vhodí. Po čase sa začne nudiť. 
Čas sa vlečie, už nech je koniec! Aktívne oslovovanie okoloidúcich dá 
síce námahu, avšak čas pri nej letí rýchlo a navyše je na konci dobrý 
pocit. Osoh majú všetci: zbierka, dobrovoľník i ľudia, ktorým majú 
peniaze pomôcť.  

• Nevie, koho osloviť 

Dôležité je nadviazať očný kontakt s ľuďmi, ktorí mu kráčajú oproti, 
a vytipovať si konkrétneho človeka. Neraz sa stane, že kým sa 
dobrovoľník odhodlá osloviť ho, človek prejde bez povšimnutia. Netreba 
to vzdávať.  

• Dá šancu odmietnuť  

Oslovení nesmú mať pocit, že ich dobrovoľník tlačí do kúta, z ktorého sa 
oslobodia len príspevkom do zbierky. Tá môže byť úspešná len vtedy, 
keď ju budú ľudia vnímať pozitívne. Oslovený má právo ponuku prispieť 
do zbierky odmietnuť.  

• Čo povedať ako prvé?  

Jasne a zrozumiteľne, napríklad:  

„Dobrý deň, môžeme Vás poprosiť (požiadať) o príspevok do verejnej 
zbierky určenej na pomoc nevidiacim? Poďakujeme sa zaň spinkou v 
tvare bielej pastelky.“  

„Môžeme Vám poďakovať bielou pastelkou za Váš príspevok do verejnej 
zbierky zameranej na pomoc nevidiacim?“ 

• Ako reagovať na častú otázku: Pre koho to vlastne zbierate?  

Odpoveď dobrovoľníka musí byť opäť jasná a zrozumiteľná: „Zbierku 
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc 
nevidiacim ľuďom, najmä na programy pre tých, ktorí práve prišli o zrak 
a musia sa učiť znovu žiť.“  

Dialóg môže pokračovať: „A to je čo?“ 

„Som študent - dobrovoľník, ktorý sa rozhodol pomôcť dobrej veci, 
podrobné informácie sú v letáčiku. Nech sa páči!“ (podáva letáčik). 
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Ďalšou možnosťou je si letáčik alebo informácie z www.bielapastelka.sk 
naštudovať a zvedavému darcovi priamo poskytnúť odpoveď.  

• Desať ľudí prešlo a nikto nereagoval  

Skutočne to môže pribrzdiť nadšenie. Ako si pomôcť? Počkať na 
jedenásteho. Isto ochotne prispeje. A následne ďalší a dokonca dvojica. 
Chce to trpezlivosť. 

• Ďakujem, ja už bielu pastelku mám  

V žiadnom prípade sa netreba zlostiť ani zúfať. Naopak, treba sa potešiť: 
v našom meste (obci) je viac tímov a vec sa nám darí! Čím viac, tým 
lepšie.  

• Najťažšia je zrážka s blbcom  

Občas sa stane, že na oslovenie prispieť niekto zareaguje vulgárne. 
Každá urážka zabolí, no netreba si ju pripustiť. Nechajme ju preplávať 
pomimo. Je to hulvátova hanba a nie moja! Nezaslúži si zrnko 
pozornosti.  

• Dobrovoľníci sa „zašívajú“  

Čo z toho majú? Vrátia naspäť 90 percent pasteliek a v pokladničke 
zopár šestákov. My - organizátori - neskrývame sklamanie, dobrovoľník 
má tiež zlý pocit. Dobrý mu dá len úspešne vykonaná misia. A mladý 
človek by mal od prírody chcieť zažívať maximum dobrých pocitov. 

• Chcú si oddýchnuť  

Po hodinke práce má nárok na päť minút relaxu každý, aj dobrovoľník. 
My - organizátori - to plne rešpektujeme.  

• Úsmev je povolený doping  

Verte či nie, funguje to. Úsmev dáva energiu vo všetkých situáciách. 
Vyskúšajte!  

Vážime si vás i vašu pomoc pri zbierkovaní. 

Josef Zbranek, Ivana Potočňáková, Úrad ÚNSS 

www.bielapastelka.sk%20


  

23 
 

 

Informačné stánky sa v septembri opäť naplnia najrôznejšími 
kompenzačnými a optickými pomôckami. FOTO: ÚNSS 

 

Nie je to len tak, že sa pastelky každoročne belejú  

Bielou pastelkou píšeme už 16. kapitolu. Príbeh hlavnej postavy nás 
zakaždým strháva, zakaždým s napätím sledujeme všetky epizódy jej 
života, zakaždým bdieme nad tým, kto sa jej pripletie do cesty. Hlavných 
postáv je neúrekom, dlhé roky sa takmer nemenia, pestrosť fabuly však 
vždy zaručí aj niekto nový. Zoznámte sa. 

Postavy s celoslovenskou pôsobnosťou 

Vďaka pomoci týchto partnerov sa nám darí náklady na zbierku zásadne 
znižovať. Už stabilnou je spolupráca so spoločnosťou Creative Studio 
Visualcom, ktorá pripravuje formy kampane. Jej bezplatná práca 
odpovedá finančnej hodnote hlavného partnerstva. 

Nezanedbateľnými čiastkami prispeli aj spoločnosť Bayer, Dr. Max, Lions 
international, Nadácia Poštovej banky, Slovenský futbalový zväz, GRIFIS 
print, Starmedia, Vrbata, Fusakle, Novartis, ZEISS, ZAD - Zväz 
autobusovej dopravy a UniCredit bank. 

Od prvej kapitoly sa s kartónovými pokladničkami na stránkach objavuje 
spoločnosť Model Obaly, roky kuriéri DHL, ktorí rozvážajú balíčky 
s potrebnými materiálmi pre vás, partnerov a školy zapojené do priamej 
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spolupráce, niekoľko odstavcov patrí Železniciam Slovenskej republiky, 
ktoré nám opäť poskytli široký propagačný priestor. 

Po obrátení stránky sa objavujú všetci mobilní operátori (Orange, O2, 
Telekom a 4ka), mediálni partneri, prostredníctvom ktorých vysielame 
informácie o Bielej pastelke do šíreho sveta (RTVS, Plus 1 den, Plus 7 
dni, Báječná žena, BigMedia, Cinema City, JCDecaux, pluska.sk, 
boomerang smarmedia, NEWS & MEDIA holding), z obchodných 
reťazcov nám spoluprácu potvrdili BILLA, Lidl, TESCO a TERNO. 

Postavy s regionálnou pôsobnosťou 

Tieto stránky sú písané Braillovým písmom – veľmi veľa malých bodiek, 
ktoré sa nezasvätenému zdajú chaotické. My, zainteresovaní, však 
vieme, že správnou kombináciou dávajú zmysel. 

Každé z našich ôsmich krajských stredísk prispeje svojimi bodkami a až 
spolu vytvárame písmená a slová. Vo svojom regióne osloví krajské 
stredisko mestá a obce, obchodné centrá a reťazce, dopravné 
spoločnosti, rôzne inštitúcie, kluby či združenia a, samozrejme, médiá. 

Na základe podpísanej dohody im potom posielame 
propagačné materiály: plagáty, krátku informáciu o zbierke určenú na 
stránku a Facebook, PR článok, grafický inzerát, banner, audio alebo 
video spot. Podľa ich chuti a možností. 

Aj v tomto roku sme prekročili stovku, o čom svedčí pestrá galéria log 
a erbov na www.bielapastelka.sk. Písmenká textových podkladov sa 
skladajú v ÚNSS, copyright na grafické má spoločnosť Visualcom. 

A kde sa to bude tento rok belieť pastelkami? 

Regionálni partneri: Bánovské noviny a Bánovská TV, DanKüchen, 
s.r.o., EFFETA, HBK Nitrianski rytieri, IN.BA, Info Trenčín, KARPATY 
reality, KOEX-Press, Ľubovnianske noviny a Ľubovnianska TV, MKS 
Sabinov, MsTV Partizánske, MŠK Žilina, MY Gemerské zvesti, MY 
Novohradské noviny, MY Topoľčianske noviny Dnešok, MY Trenčianske 
noviny, Naša univerzita, Nitralive.sk, Nitrawa, o. z., Noviny Karlovej Vsi, 
Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Piešťanské informačné 
centrum, Piešťanský týždeň, Pod krídlami Dominiky, n. o., Pokrok VK, 
Považská TV, Prievidzsko, PUBLISHING HOUSE, a. s., Púchovské 
noviny a Púchovská TV, RABČAN-GROUP, s. r. o., Rádio 7, RTV 
Prievidza, Trenčiansky BLESK, Trnava Dnes, Trnavsko, TV Dolný Kubín, 
TV Karpaty, TV Levoča, TV Panoráma, TV Rimava, TV SEN, Týždenník 
TAJMS, Týždenník TEMPO, Univerzitná nemocnica Bratislava, VEGA 
TV, Záhorák, Žilinský večerník. 
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Mestá a obce: mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, mestská 
časť Košice - Džungľa, mestská časť Košice - Juh, mestská časť Košice 
-Kavečany, mestská časť Košice - Krásna, mestská časť Košice - KVP, 
mestská časť Košice - Sídlisko nad jazerom, mestská časť Košice - 
Sever, mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce, mestská časť Košice - 
Vyšné Opátske, mestská časť Košice - Západ, Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Brezno, Detva, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Fiľakovo, 
Hnúšťa, Hodruša - Hámre, Hriňová, Humenné, Jelšava, Jesenské, 
Kežmarok, Klenovec, Kráľovský Chlmec, Kremnica, Krupina, Kysucké 
Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, 
Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Podbrezová, Poprad, Prešov, Revúca, 
Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Sereď, Sobrance, Spišská Nová 
Ves, Stropkov, Stupava, Svätý Anton, Tisovec, Topoľčany, Trebišov, 
Trnava, Turzovka, Veľké Kapušany, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Žilina. 

Obchodné centrá: AUPARK Bratislava SC, AUPARK Košice SC, Avion 
SC, Central Shopping Center, City Arena Trnava, EURONICS TPD, 
Europa SC Banská Bystrica, Eurovea, MIRAGE SC, OC Danubia, OC 
Kocka, OC Centro Nitra, OC Laugaricio, OC MAX Trenčín, OC MAX 
Prešov, Polus City Center, Retro Shopping Gallery, Shopping Palace 
Bratislava. 

Dušana Blašková, manažérka pre PR, Úrad ÚNSS 

 

Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné napríklad 
príspevkom na účet alebo do pokladničky či poslaním SMSky. Foto: 
Únss 
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Spolupráca prináša výsledky 

 Tento príspevok môže byť užitočný pre organizačné zložky Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čo sa týka najmä krajských 
stredísk a základných organizácií, ktoré organizujú Bielu pastelku v 
jednom meste či regióne. Nejde tu o metodiku, skôr sa chcem podeliť len 
o dobrú skúsenosť. 

Spoločné pokladničky 

Krajské stredisko a Základná organizácia ÚNSS Nitra spolupracujú na 
organizovaní verejnej zbierky v okrese Nitra a v posledných dvoch 
rokoch aj okrese Topoľčany. Už pred niekoľkými rokmi sa dohodli, že si 
nebudú žrebovať či inak deliť jednotlivé stanovištia respektíve školy, ale 
budú zbierkovať spoločne. To znamená všetky pokladničky budú mať 
spoločné, čiže  pol na pol. 

Bude oveľa efektívnejšie, keď každý bude robiť činnosti, pre ktoré má 
lepšie predpoklady. Krajské stredisko má tri pracovníčky, tie sú v práci 
každý deň. Základná organizácia má viac ľudí k dispozícii, tí však každý 
deň pracovať nemôžu. 

Z toho nám vyplynul záver, že krajské stredisko obslúži krajské mesto, 
kde je treba obhospodáriť viac pokladničiek na menšom priestore. 
Základná organizácia zasa zostaví niekoľko tímov, ktoré sa autami 
rozbehnú po dlhších trasách. Každý tím základnej organizácie venuje 
jeden deň rozvozu a jeden deň zvozu. 

Pochybnosti sme prekonali 

Nepopieram, že dohoda - najmä zo začiatku - nebola jednoduchá. Obi 
dve strany museli prekonať pochybnosti, že na svojho partnera 
doplácajú a samostatne by na tom mohli byť lepšie. 

Spoločné pokladničky, o ktoré sa stará krajské stredisko, prinesú väčší 
výnos. Na druhej strane práca základnej organizácie a jej dobrovoľníkov 
predstavuje vyššie náklady. A to nielen vďaka väčším vzdialenostiam, 
ale aj vkladu do občerstvenia dobrovoľníkov. 

Vždy sme však tieto turbulencie ustáli a odmenou nám bol spoločný 
vysoký výnos. 

Pre základnú organizáciu to znamenalo, že aj pri 12,5-percentnom 
podiele z hrubého výnosu získala vyššiu sumu než výberom členských 
príspevkov vo výške 5 eur na člena, za čo mohla pre nich pripraviť 
množstvo užitočných podujatí. 
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Takáto spolupráca sa organizačným zložkám jednoducho oplatí, 
vyžaduje si to však vzájomnú dôveru, úctu a toleranciu. Skúsim to 
vyjadriť týmito zásadami:   

• Sme jeden tím so spoločným cieľom, vzájomne si pomáhame, čo 
však nevylučuje zdravé partnerské súťaženie. 

• Každý pri zbierke robí to, čo najlepšie vie a na mieste, ktoré 
najlepšie pozná. 

• Nepodozrievame partnerskú organizačnú zložku, že chce 
profitovať na náš úkor a nedávame príčiny k tomu, aby si to isté 
mohla myslieť o nás.  

Josef Zbranek, predseda ZO ÚNSS Nitra  
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Projekty a služby 

Potrebujete pomôcť s technikou a s informáciami? 

Je tu CETIS 

Richard je nevidiaci masér. Niekoľko mesiacov navštevuje raz do týždňa 
pracovisko CETIS na Sekulskej ulici v Bratislave. V súčasnosti sa mu 
venuje pracovníčka CETISU Michaela Hajduková. 

„Mám ťažkosti zorientovať sa v počítači, mnohé programy s ktorými som 
mohol robiť, som nevedel využiť, potreboval som vždy pomôcť,“ hovorí 
Richard. Nové zručnosti mu pomôžu lepšie si vyhľadávať informácie, 
vybrať si správny softvér či napríklad zvládať klávesové skratky.  

A to je len jedna z činností, ktoré pre ľudí so zrakovým postihnutím 
zabezpečuje Centrum technických a informačných služieb (CETIS). 

CETIS je špecializované pracovisko Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska (ÚNSS). Pôsobí na Úrade ÚNSS v Bratislave, detašované 
pracovisko oddelenia sídli v priestoroch Krajského strediska ÚNSS 
Košice. Práca oddelenia sa sústreďuje na viaceré oblasti. 

Samostatnosť na prvom mieste 

Hlavným cieľom, ktorý sa pracovníci oddelenia snažia dosiahnuť, je 
maximálna samostatnosť nevidiacich a slabozrakých ľudí pri získavaní, 
spracúvaní a využívaní informácií. Ľuďom so zrakovým postihnutím 
pracovníci CETISu poskytujú informácie o kompenzačných pomôckach 
a o možnostiach ich použitia v každodennom živote – pri štúdiu, v 
zamestnaní a pri využívaní rôznych druhov služieb. Informujú aj o 
súvisiacich úpravách domáceho a pracovného prostredia. 

„Vydávame odporúčania k žiadostiam klientov o poskytnutie príspevku 
na kompenzačné pomôcky. Ak je to treba, konzultujeme s ich školami, 
zamestnávateľmi a úradmi práce. Vedieme aj používateľské kurzy práce 
s kompenzačnou výpočtovou technikou,“ vymenováva Peter Teplický, 
vedúci oddelenia a inštruktor IT. 

Za uplynulý rok v rámci oddelenia CETIS a na krajských strediskách 
ÚNSS absolvovalo kurz základov práce na počítači vybavenom 
asistenčnou technológiou, ako je program na zväčšené zobrazovanie 
alebo čítač obrazovky s hlasovým výstupom a prípadne aj s braillovským 
displejom, trinásť ľudí so zrakovým postihnutím. 
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S nácvikom práce s technicky náročnými pomôckami (mobilnými 
telefónmi, elektronickými čítacími lupami a podobne) oddelenie pomohlo 
179 klientom. 

Školia inštruktorov 

CETIS v rámci kurzu akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR aktívne vedie školenia inštruktorov informačných 
technológií pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

Inštruktormi sa už stali prví zamestnanci krajských stredísk, ktorí po 
úspešnom absolvovaní kurzu vedú kurzy informačných technológií 
priamo na krajských strediskách ÚNSS. 

„Je pre nás dôležité, aby ÚNSS vedela zabezpečiť aspoň jedného 
vyškoleného inštruktora v oblasti IT pre ľudí so zrakovým postihnutím v 
každom krajskom meste a čo najviac tak zjednodušiť vzdelávanie 
a poradenstvo pre klientov z celého Slovenska,“ vysvetľuje Teplický. 

Pracovníkov únie sa usilujú vzdelávať aj v oblasti prístupnosti v súlade 
s heslom: „Pre vás užitočné, pre nás nevyhnutné!“ 

V pláne je aj začať s internými kurzami, v rámci ktorých sa noví 
pracovníci ÚNSS naučia riešiť pracovné situácie, a to čo najvýhodnejšie 
pre nich samotných a zároveň tak, aby výsledok ich práce bol prístupný 
pre ich spolupracovníkov so zrakovým postihnutím. 

Ak sa vám páči úniácka stránka, hrdí sú práve pracovníci oddelenia 
CETISu, ktorí sa o ňu starajú. Vďaka nim sa môžete prihlásiť aj na 
elektronický odber časopisu Dúha. Stačí len zadať do internetového 
prehliadača odkaz http://unss.sk/duha/forular/formular-duha.php 
a vyplniť formulár. 

Zacielené na verejnosť 

Medzi dôležité činnosti oddelenia CETIS patrí aj osveta, zacielená na 
odbornú aj laickú verejnosť. 

Oddelenie spolupracuje s výrobcami kompenzačnej techniky pri vývoji, 
testovaní a lokalizácii pre slovenské jazykové prostredie. 

Externým záujemcom CETIS poskytuje poradenstvo zamerané na tvorbu 
prístupných webových stránok a elektronických dokumentov a ich 
sprístupňovanie ľuďom so zrakovým postihnutím. 
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Pracovníci CETISu poskytujú rady a konzultácie aj pri využívaní 
Braillovho písma, jeho tlači, pri tvorbe reliéfnej grafiky a prepise 
dokumentov do Braillovho písma. 

Tradične vyhodnocujú tiež prístupnosť webových sídiel samosprávy pre 
súťaž Zlatý erb, v roku 2016 ich bolo 67. Súťaž má mimoriadny 
motivačný vplyv, ktorý sa prejavuje pravidelným zvyšovaním úrovne 
prístupnosti webových sídiel samosprávnych krajov, miest a obcí. 

Osvetu o technických možnostiach prekonávania dôsledkov ťažkého 
zrakového postihnutia oddelenie šíri prostredníctvom seminárov 
a konferencií. 

CETIS nezaháľa ani v oblasti propagácie prístupnosti. Jeho pracovníci 
komunikujú s firmou ESET ohľadom prístupnosti antivírového programu 
NOD32, či s firmou ŠEVT ohľadom elektronickej žiackej knižky. 

Pokračuje a prehlbuje sa aj spolupráca s RTVS týkajúca sa 
audiokomentára pre osoby so zrakovým postihnutím a začína sa 
spolupráca s mobilnými operátormi na testovaní prístupnosti mobilných 
telefónov, ktoré ponúkajú. 

V roku 2016 CETIS opätovne rozbehol online internetový magazín 
o informačných technológiách pre ľudí so zrakovým postihnutím – 
blindrevue.sk. Autori článkov chcú na stránkach BlindRevue čitateľom 
ponúknuť návody na ovládanie aplikácií a popísať úroveň ich 
prístupnosti, informovať o asistenčných technológiách, pomôcť pri 
prekonávaní prekážok pre ľudí so zrakovým postihnutím na webových 
stránkach a informovať o novinkách v oblasti informačných technológií. 

Legislatívne aktivity 

CETIS sa prístupnosťou nezaoberá len z praktického, no aj 
z legislatívneho hľadiska. V spolupráci s kanceláriou riaditeľky ÚNSS 
a oddelením architektonických bariér sa oddelenie aktívne venuje aj 
pripomienkovaniu slovenských právnych predpisov, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom súvisia s prístupnosťou. Jeho pracovníci sú členmi 
pracovných skupín na ministerstvách a aktívne sa usilujú vstupovať do 
legislatívneho procesu. Aktivity CETISu nekončia na národnej úrovni. 
Pracovisko sa zaoberá aj legislatívou na úrovni EÚ. 

V ostatnom čase sa aktivita sústreďuje najmä na Európsky akt o 
prístupnosti, o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente, 
či na Marakéšsku zmluvu, vďaka ktorej sa v budúcnosti uľahčí 
cezhraničný prístup k uverejneným dielam pre nevidiace a zrakovo 
postihnuté osoby, ako aj osoby postihnuté inou poruchou čítania. 
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V minulom roku sa pracovníci CETISu aktívne podieľali aj na lobovaní za 
prijateľný obsah európskej smernice o prístupnosti webových sídel a 
mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. 

Máte otázky alebo potrebujete radu či pomoc v spomenutých oblastiach? 
Píšte na adresu cetis@unss.sk. 

 

Pripravil CETIS a ht 

mailto:cetis@unss.sk
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Radíme a pomáhame 

Financovanie asistentov učiteľa  

Národná rada SR 20. júna 2017 schválila novelu zákona č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 
V Zbierke zákonov ju nájdete pod číslom 182/2017.  

Zákonom sa okrem iného v § 4a spresňuje poskytovanie finančných 
prostriedkov na asistenta učiteľa. 

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením  

Asistenti učiteľa pomáhajú žiakom so zdravotným znevýhodnením 
prekonávať bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia. 

Ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva školstva a z 
kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy 
finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením. 

Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na osobné 
náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
obsahuje najmä: 

a) počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

b) druh, stupeň a mieru postihnutia žiakov, 

c) počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, na 
ktorých sa požadujú finančné prostriedky. 

Žiadosť na nový školský rok predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva 
prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja najneskôr do 
31. mája príslušného kalendárneho roka. 

Ministerstvo školstva prideľuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné 
prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením podľa: 

a) počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

b) druhu, stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, 
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c) skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky 
v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

d) bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu 
zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä 
dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné 
prekážky a neschopnosť adaptácie. 

Ak asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením skončil 
činnosť v škole pred uplynutím obdobia, na ktoré boli zriaďovateľovi 
poskytnuté finančné prostriedky, zriaďovateľ školy predloží okresnému 
úradu v sídle kraja zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do 
desiatich dní od skončenia činnosti asistenta učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením v škole a nevyčerpané finančné prostriedky 
vráti. 

Okresný úrad v sídle kraja do piatich dní od predloženia zúčtovania 
zriaďovateľom oznámi ministerstvu školstva návrh na pridelenie 
vrátených finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva pridelí tieto 
finančné prostriedky ďalšiemu žiadateľovi. 

Ministerstvo školstva každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich 
zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na osobné 
náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle 
najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. 

Milan Měchura 
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Čo môžete nájsť na stránke Českého rozhlasu 

Až raz budem učiteľkou, nezruším ypsilony, nebude sa deliť len stomi... 
a z predmetov nám nezostane len hodina spevu. Nezdieľam Darinkin 
plán, podľa mňa by takmer určite spôsobil všetkým len veľké utrpenie. 
Ale rozhodne by som veľmi veľa kníh chcela dostať na čiernu listinu. 
Jednoducho by som ich zakázala. 

A verte mi, hneď by všetci vedeli, ako to bolo s Esmeraldinými 
topánočkami, kto mal Dušičky nielen v novembri a že veru onen 
slovenský husiar netrpel spavou nemocou. 

Klasika v mp3 

Existuje veľa námetov, ako zatraktívniť povinné čítanie a s jedným z nich 
prišiel pred istým časom Český rozhlas. Pod názvom Vem Boženu do 
metra! sa na jeho webe môžete oddávať niektorým kapitolám 
čitateľského denníka. 

Babičku Boženy Němcovej, Malostranské povídky Jana Nerudu, 
Škvoreckého Zbabělcov, Krysařa Viktora Dyka spolu s desiatkami 
ďalších načítaných alebo zdramatizovaných diel literárnej klasiky 
a medailónikmi autorov, ktoré, ak nie je uvedené inak, pripravili poprední 
literárni vedci PhDr. Kateřina Piorecká-Bláhová, PhD. a PhDr. Karel 
Piorecký, PhD. z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České 
republiky a PhDr. Jarmila Konrádová, si môžete bez akejkoľvek 
registrácie stiahnuť vo formáte mp3. 

Otestujte svoje vedomosti 

Ponuka sa postupne rozširuje v závislosti od toho, ako sa Českému 
rozhlasu darí kupovať práva na šírenie nahrávok na internete. Viacero 
súborov vzniklo v poslednom období. Vychutnať si však môžete aj 
naozajstné rozhlasové klenoty, napríklad rozprávky v podaní Růženy 
Naskovej, ktoré vtedajší Československý rozhlas natočil v 50-tych 
rokoch.  

Ak vás ani takáto forma nepriláka, nejdem vás vábiť ani na Čapkove 
Anglické listy, Haškove poviedky či na Máchových Cikánov. A F. L. Věk 
od Aloisa Jiráska? To už z názvu srší, že je to „povinné“. 

Určite si však skúste aspoň jeden z testov. Zistíte, či a hlavne ako 
poznáte diela Williama Shakespeara, či všetkých spisovateľov, ktorými 
sa ako správni intelektuálni z času na čas oháňate, viete aj správne 
a bez dlhého premýšľania vôbec napísať. 
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Zapotíte sa pri detektívnom, rozprávkovom, miestopisnom či filmovo-
literárnom kvíze. Ale možno ani nie. Možno ostanem jediná zapotená. 

Dušana Blašková 
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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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Aktuálne 

Keď rozhodujú momenty. V živote aj vo fotografii 

Volám sa Peter Orvoš a som nadšencom fotografie a hudby. Týmito 
jednoduchými slovami sa prihovára návštevníkom svojej webovej stránky 
vlaňajší víťaz súťaže Cesta svetla v kategórii Čiernobiela fotografia. Jej 
ďalší ročník finišuje práve v týchto dňoch. 

V galérii Petra Orvoša vás upútajú napríklad zábery a portréty ľudí 
z ulice, tak ako žijú svoj život v danom momente. 

Víťazstvo z Cesty svetla si odniesol práve za takéto zábery - nohy 
slepca, kráčajúceho cez prechod s bielou palicou či záber na dievča s 
okuliarmi, ako stojí na vlakovej stanici a úzky lúč svetla, ktorý má v dave 
ľudí akoby len a len pre seba, jej umožňuje čítať v knihe, ktorú drží v 
rukách. 

Súťaže sa vlani zúčastnil po prvýkrát. „Prihlásil som sa po tom, ako ma 
oslovili kamarátky z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska,“ hovorí 
mladý fotograf. Páčila sa mu myšlienka rozširovania povedomia 
o nevidiacich a slabozrakých ľuďoch a o ťažkostiach, s ktorými sa musia 
denne boriť. 

Sila svetla i momentu 

Nohy slepca zachytil pri prechádzke s nevidiacou kamarátkou. 

„Rozprávali sme sa o každodenných stresoch nevidiaceho človeka a 
medzi bežné každodenné situácie stresu patrí prechod cez cestu. Krátko 
na to sme cez cestu aj prechádzali. Hneď za ňou bol cyklochodník. 
Uvidel som kontrast tmavej postavy, bielej palice a prichádzajúceho 
svetla na cestu pred nami. Cesta svetla. Svetlo na cestu. Svetlo na 
ceste. A pri tom všetkom prechod cez cestu a zároveň bez svetla. A to 
všetko v jednom obraze,“ rozpráva o svojej fotografii. 

Fotografia s dievčinou na vlakovej stanici zasa vznikla ako impulz na 
intenzitu svetla, ktoré fotograf v zbadal. „Bol to obyčajný deň, prechádzal 
som vlakovou stanicou ako vždy s foťákom v taške,“ opisuje druhý zo 
záberov. Daný moment ho prinútil zastať a odfotiť kontrast tmy a svetla. 
Fotografia zároveň symbolizuje aj svetlo, ktoré vnáša do duše samotné 
čítanie. 
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„To je presne to, čo sa na fotke stalo. Dievča prijímalo svetlo fyzické, aby 
mohlo čítať, a teda prijímať svetlo duševné. Celý proces bol veľmi 
intuitívny. Išiel som, videl som, zastavil som sa, odfotil som a utekal som 
ďalej. Až neskôr som si uvedomil, ako pekne tam to svetlo zažiarilo,“ 
opisuje fotograf. 

Som hlavne nadšenec 

Hoci fotí aj čiastočne ako profesionál (napríklad firemné eventy, svadby 
a aktuálne sériu kníh, ktoré sa dostali do finále ANASOFT LITERA 
2017), Peter Orvoš sa považuje skôr za fotoamatéra - nadšenca. 

Najradšej fotí dokumenty, nearanžované situácie z reálneho života. 

A čo podľa neho má spĺňať dobrá fotografia, aby mala šancu na úspech 
aj v takej súťaži ako je Cesta svetla? „Každá súťaž je podľa môjho 
názoru do veľkej miery ovplyvnená jej porotou. Určite rozhoduje aj 
technická kvalita fotky, ale je dôležité povedať, že aj nie úplne ostrá fotka 
môže často byť lepšia, ako tá najostrejšia fotka bez ducha,“ hovorí 
Orvoš.Osobne vníma ako kľúčových päť vlastností (pričom práve ich 
poradie považuje za smerodajné, avšak nie kritické): myšlienka, 
rozhodujúci moment, kompozícia, expozícia a postproces. 

„Čo sa týka kvality vybavenia fotografa, som presvedčený o tom, že 
kvalita fotoaparátu nemá absolútne žiadny vplyv na dlhodobú kvalitu 
fotiek jednotlivca. Každý amatér dokáže z času na čas odfotiť dobrú 
fotku. Rozdiel medzi amatérom a profesionálom je ten, že profesionál to 
dokáže každý deň a s hocijakým nástrojom. Práve preto sa považujem 
za amatéra,“ vysvetľuje Orvoš. 

Fotografie sa posielajú do konca septembra 

Fotografickú súťaž Cesta svetla 2017 je už tradičnou aktivitou Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do aktuálneho, už štrnásteho 
ročníka sa možno prihlásiť do 30. septembra 2017. 

Stačí len riadne vyplniť, podpísať a do stanoveného dátumu doručiť 
prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou, ktorej tematika priamo 
alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím 
alebo fenoménu svetla. 

Viac informácií možno nájsť na webe Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. 

 

Halka Tytykalová 
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Fotografia z víťaznej čiernobielej kolekcie vlaňajšieho ročníka Cesta 
svetla: Cesta svetla. Svetlo na cestu. Svetlo na ceste. A pri tom všetkom 
prechod cez cestu a zároveň bez svetla. To všetko v jednom obraze. 
FOTO: PETER ORVOŠ 

 

Fotografia z víťaznej čiernobielej kolekcie vlaňajšieho ročníka Cesta 

svetla: Dievča v okuliaroch číta v lúči svetla. FOTO: PETER ORVOŠ 
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Náš tip 

Do 30. apríla budúceho roka potrvá 13. ročník výstavy fotografickej 
súťaže Cesta svetla, ktorej cieľom je zachytiť fenomén svetla ako aj 
priblížiť problematiku zrakového postihnutia. 

Na výstavu cez svoju webovú stránku pozýva Oddelenie pre nevidiacich 
a slabozrakých mestskej knižnice v Bratislave.  

Knižnica sa nachádza na Klariskej ulici číslo 16, výstavu spoluorganizuje 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vstup do oddelenia je 
priamo z dvora výťahom na 2. poschodie. Vchod je vybavený zvukovým 
majákom. 

Kontakty: tel.: 02/20 30 10 24, e-mail: nevidiaci@mestskakniznica.sk 

Doprava MHD:  

zastávka KAPUCÍNSKA na Kapucínskej ul.: električka č. 1, 5, 9 

zastávka ZOCHOVA na Staromestskej ul.: autobus č. 31, 39, 80, 83, 84, 
93, 94, 147 

 

Portrét 

 

Viera Petrovčinová: Umenie lieči 

Poznáte Beatu Kozidrak? Táto poľská speváčka, ktorú len tak nenájdete 
(ak vôbec nájdete) v hitparádach slovenských rádií je speváckym vzorom 
mladej umelkyne, ktorú však poznajú na Slovensku viacerí. 

Hlasom aj hudobným štýlom učarovala nevidiacej Viere Petrovčinovej z 
Humenného, ktorá si ju našla počas štúdia v poľskom vysielaní a rada by 
si s ňou a jej kapelou sama zaspievala. 

To, že obľubuje u nás málo známu poľskú speváčku sa o Vierke dozviete 
napríklad aj zo záhlavia Skypu, keď sa s ňou budete chcieť touto cestou 
porozprávať. 

Skladateľka, speváčka i autorka textov 

Hlavným zamestnaním je Viera Petrovčinová učiteľka hudby. Výpočet jej 
umeleckých aktivít je však napriek mladému veku 35 rokov podstatne 
dlhší. Okrem toho, že je klaviristkou, je aj speváčkou, aranžérkou 
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a skladateľkou, keď má možnosť moderuje podujatia a venuje sa aj 
literárnej tvorbe. 

Jej víťaznú esej z tohtoročného národného výberu do európskej Súťaže 
braillovských esejí ste si mohli prečítať v minulom čísle Dúhovky. Jej 
hudbu k svojim autorským filmom vyhľadávajú študenti filmovej réžie, 
skomponovala aj niekoľko piesní pre detský zbor. Je tiež autorkou hudby 
k videospotom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Pre seba tvorí piesne aj s textami a jedna z nich na zahraničnej súťaži 
Lions klub zaujala natoľko, že ju vybrali, nechali upraviť pre Krakovský 
orchester, s ktorým ju aj zaspievala. 

Na návrh pedagógov z fakulty získala cenu študentskej osobnosti za 
umenie a kultúru, no víťazných trofejí zo súťaží, či už sama alebo v 
spolupráci s ďalšími, je viac. Toľko aspoň krátky výpočet niektorých 
úspechov.  

Saxofón vzdala, najskôr nechcela byť ani učiteľkou 

 „Bez umenia si svoj život neviem predstaviť,“ hovorí Viera. Znamená pre 
ňu oddych, rozvíjanie tvorivosti a dokonca aj určitú liečebnú metódu. 
„Pretože práve umenie mi, či už vo forme tvorcu alebo aj prijímateľa, 
prináša pokoj a také vysporiadanie sa s ťažkosťami,“ hovorí. 

To, že je nevidiaca, zistili v jej deviatich mesiacoch, zrak nenávratne 
poškodil inkubátor. 

Učiteľkou hudby vlastne ani pôvodne byť nechcela. Na klavír síce hrala 
od troch rokov, ale ako hovorí, to len tak som sa hrala ako s hračkami. 
Doma experimentovala na klávesovej harmonike. Motiváciu mala v 
svojom najbližšom okolí. Hudba ju sprevádzala stále. Vierin brat hrá na 
gitare ako samouk a aj gitary vyrába. Strýko zasa hrával v dychovke. 

 „Nebohý otec hrával na saxofón. Nemal na to školu, ale hral veľmi 
dobre. Chcel, aby som bola saxofonistka, no keď som to raz vyskúšala, 
tak som to hneď vzdala,“ rozpráva Viera. 

Klavír ju napokon viac upútal až na strednej škole a hra naň prestala byť 
len povinnosťou. Napokon, po skončení gymnázia, si hudobnú výchovu 
spolu so slovenským jazykom a literatúrou zvolila ako študijný odbor na 
Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite. 

 

 

Hudba žiada viac ako krúžok po skončení vyučovania 
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Kariéru na základe odporúčania začala v základnej umeleckej škole. 
Teraz už učí desiaty rok. Do triedy k nej chodia vidiace deti vo veku od 6 
do 18 rokov a niekedy prichádzajú aj dospelí. 

Čo je na tejto práci najzložitejšie? „Príde dieťa a povie, že chce hrať na 
klavíri. Myslí si však, že naučiť sa to je veľmi rýchle a jednoduché. Keď 
zistí, že sa tomu treba venovať nielen pár minút, ale aj pár hodín, rýchlo 
ho to prejde,“ hovorí Viera. 

Okrem skutočne talentovaných detí učí aj také, pre ktoré je klavír niečo 
ako povinná výbava k všeobecnému vzdelaniu. A potom deti, ktoré na 
hodiny klavíra prídu tráviť čas, aby sa ich rodičia pochválili, aké sú oni 
dobré a že vedia perfektne hrať. V skutočnosti zahrajú jednu dve piesne 
a sú podľa rodičov majstri sveta. Poslednou kategóriou sú deti, ktoré 
vydržia najviac dva, tri roky. Hru na hudobný nástroj berú ako obyčajný 
krúžok. Chýba dobrá spolupráca medzi rodičom, učiteľom a dieťaťom. 

„Keď sa rodič ani raz za rok neukáže a ani nesleduje či dieťa cvičí, tak aj 
výsledky sú potom také. Práca býva niekedy viac ako dieťa a hlavné je, 
že sú peniaze na zaplatenie školného. Aké sú výsledky, to je už 
vedľajšie. Hlavne, že tých aktivít je až až,“ opisuje každodennú prax 
z vyučovania. 

Do hudby dáva vlastné skúsenosti  

Viera Petrovčinová do hudby vkladá svoje vlastné emócie. Pokojnejšie 
i také, ktoré burcujú svojou energiou. Textami v piesňach vyjadruje 
myšlienky o živote, láske, sklamaní, nespravodlivosti i šťastí. 

No niekedy sa v nich prejaví aj humor - veď napokon všetko zlé je podľa 
umelkyne aj na niečo dobré. 

Do hudby dáva vlastné skúsenosti a verí, že sa to mnohých týka. 
V inštrumentálnej hudbe ju dokáže inšpirovať aj príroda, orchester 
a možnosti, ktoré prináša kombinovanie rôznych hudobných nástrojov. 

S postupujúcimi rokmi Vierka prehodnocuje svoje ambície. „Keď som 
mala dvadsať, možno som chcela byť slávnejšia úspešnejšia, chcela 
som viac koncertovať. Teraz mi to ani tak nechýba. Myslím, že hľadám 
taký pokoj a ten pri tom komponovaní doma nachádzam, lebo ak niečo 
nerobím pre niekoho a netlačí ma čas, tak nemám stres. Keď sú 
koncerty, vtedy treba veľa vecí zariadiť a to je už trošku zložitejšie,“ 
hovorí. 

Za úspech okrem príležitostí a ocenení považuje aj to, že som mohla 
vyštudovať fakultu a potom ešte šesť rokov konzervatórium. „Tiež, že 
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mám prácu, pretože málokomu sa bohužiaľ podarí mať prácu v našej 
komunite nevidiacich,“ dodáva Viera. 

Najbližším cieľom v hudobnej oblasti je nahrať si svoje cédečko. 
V ostatných častiach svojho života je jej prioritou hlavne osamostatniť sa 
a mať rodinu. 

Ak by ste chceli zastihnúť Vieru Petrovčinovú naživo, nájdete ju 
najbližšie 22. septembra v Humennom na akcii Bielej pastelky na 
námestí. Plánuje si tiež urobiť webovú stránku, kde bude o svojich 
aktivitách informovať. 

O Viere Petrovčinovej 

Pochádza z Humenného, má 35 rokov. Po skončení gymnázia v Levoči 
sa rozhodovala medzi štúdiom žurnalistiky a hudby. Vybrala si štúdium 
slovenčiny a hudobnej výchovy na univerzite v Prešove. Je klaviristka, 
speváčka, aranžérka, skladateľka, moderátorka i autorka literárnych diel 
a textov či recenzií parfumov. Vlastnej hudobnej produkcii sa venuje 
takmer 15 rokov. Doposiaľ mala možnosť prezentovať sa ako sólistka 
najmä na rôznych benefičných akciách na Slovensku. Hru na klavír a 
klávesy vyučuje v Súkromnej základnej umeleckej škole v Humennom 
Múza. 

 

Počas koncertu s filharmóniou v Košiciach. FOTO: ARCHÍV VIERY 

PETROVČINOVEJ 
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Eseje zo súťaže 

 

Prinášame ďalšie úspešné literárne dielo z európskej Súťaže 

braillovských esejí 

Do Súťaže braillovských esejí, ktorú každoročne vyhlasuje Európska 
únia nevidiacich tento rok putovalo päť prác našich slovenských autorov. 
Posolstvom je podporiť používanie Braillovho písma, a to aj v čase, kedy 
vládnu moderné technológie.  

V Dúhovke postupne zverejňujeme práce všetkých autorov. Tieto diela 
sú krásnymi, osobnými výpoveďami, možno v nich nájsť smútok, krásu, 
šťastie i humor. Pevne veríme, že sa stanú motiváciou pre ostatných.  

Práce autorov uvádzame v poradí, na akom sa zhodla porota v zložení: 
Branislav Mamojka, Vladimír Cintula, Želmíra Zemčáková, Tímea 
Hóková a Dušana Blašková.  

 

Téma: Môj život s Braillovým písmom, autor: Pavol Kéri  

Čas ubieha ako voda a nik z nás nevie, čo a kedy nás čaká. Ani ja nie 
som výnimkou a ani náhodou som to netušil v roku 2006, keď sa môj 
život otočil o 180 stupňov. 

Pri autonehode na ceste do práce som prišiel úplne o zrak. Stalo sa to 
mimo Slovenska a úprimne poviem, zastavil sa mi celý svet. Priatelia ma 
navštevovali  

v nemocnici takmer každý deň a ubezpečovali ma, že určite budem 
vidieť. Ja som bol v takom šoku a, pravdu poviem, ani som svoju situáciu 
nechápal a už vôbec som nevedel pochopiť, prečo som stále v tme. Sny, 
ktoré ma prenasledovali boli ako zo sci-fi. Keď som sa vrátil na 
Slovensko, pobudol som ešte nejaký čas v nemocnici, neskôr ešte 
nejaké pokusy u pár odborníkov, či sa náhodou predsa len nedá niečo 
zmeniť. A veru, nedalo sa.  

O Levoči a o škole, v ktorej učia nevidiacich, som aj moji rodičia vedel. 
Celé dni týždne a mesiace doma a sám, kým boli moji rodičia v práci, 
boli strašné  

a myšlienky v mojej hlave ešte strašnejšie. Čo vlastne môžem robiť, keď 
nevidím? Nemôžem bicyklovať, jazdiť na aute, nemôžem ísť na hríby, ba 
ani za mojou priateľkou, fakt strašné.  
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Po telefonáte s riaditeľom Rehabilitačného strediska začiatkom roku 
2008 sa môj nástup reálne priblížil a vo februári som nastúpil do 
základného 5-mesačného cyklu. Tešil som sa ako malý chlapec, lebo 
informácie, že ma tam naučia skoro všetko a už len to, že budem medzi 
mnohými ďalšími zrakovo postihnutými ma veľmi priťahovalo.  

Nový začiatok, trošku ťažší, ale ktorý začiatok je ľahký? Ale noví 
spolužiaci, priatelia či učitelia ma tešili. Začiatky priestorovej orientácie, 
strojopis, spoznávanie sa s počítačom, či pre mňa nepochybne potrebné 
Braillovo písmo a mnoho ďalších vecí, bolo toho veru aj dosť.  

Učenie sa Braillovskej abecede a vyhmatávať bodky, to bola fakt fuška. 
Ale pomaly to šlo. Slečna Bursová bola trpezlivá a určite sa tešila nášmu 
postupu. Občas síce do nás nakričala, že sme nečítali, ale občas sme si 
to aj zaslúžili. Snažil som sa čítať každý večer, ale niekedy som bol taký 
unavený, že neviem ani, ako som zaspal. 

Samozrejme, ráno som dobiehal, čo som večer nestihol a aspoň par 
riadkami som si preopakoval, čo sme sa v predošlý deň naučili. V písaní 
na Pichtovom stroji som sa časom tak zlepšil a zrýchlil, že som prekonal 
aj spolužiakov, ktorý sa učili Braillovo písmo písať a čítať od škôlky. 
S čítaním to išlo o niečo ťažšie, ale aj keď pomaly ale s istotou sa to 
zrýchľovalo. 

Čas plynul a pomaly sa blížil koniec základného cyklu a koncové skúšky 
z čítania a chôdze s bielou palicou. Veru som sa aj obával, ale ako som 
sa učil, tak aj skúšky dopadli. V päť minútovom čase som prečítal 28 slov 
a myslím, že si to zapamätám do konca života.  

Po základnom cykle som si urobil ešte masérsky kurz, počas ktorého 
som sa v pohode učil z poznámok, ktoré som si písal na Pichtovom 
stroji. 

Počas pobytu v Levočskom rehabilitačnom stredisku sme často 
navštevovali aj reštauráciu, v ktorej bol jedálny lístok v Braillovom písme. 
Fakt veľmi zaujímavá a hlavne, pre nás nevidiacich, praktická a 
neobmedzujúca možnosť realizovania sa a vybrania si z jedál či nápojov 
samostatne. 

Po skončení a odchode z rehabilitačného strediska som si v redakcii 
objednal mesačník Nový život v Braillovom písme a každý mesiac som 
sa tešil na nové číslo. Taktiež si každý rok objednávam kombinovaný 
kalendár s Braillovým písmom a čiernotlačou. Vždy si vyhmatám, kto má 
v ten či onen deň meniny na Slovensku či v Českej republike a v 
podstate som stále v obraze. Keď som bol už doma, občas ma potešila 
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kamoška, ktorá mi poslala list v Braillovom písme a ja som sa vždy s 
chuťou púšťal do čítania.  

Po odchode za prácou do Bratislavy som začal navštevovať knižnicu pre 
nevidiacich a tam mi pani občas požičala knižku v Braillovom písme. Mali 
ich tam len pár, ktoré dostali darom, ale všetky som prečítal. Od roku 
2012 som už aktívny a nadšený čitateľ braillových knižiek, ktoré si 
požičiavam zo Slovenskej knižnice zrakovo postihnutých Mateja 
Hrebendu v Levoči.  

Možnosť vypožičiavať si braillove knihy je podľa mňa fantastická, veľmi 
rád čítam a môj výber žánru je naozaj pestrý. Niektoré knihy ma dokážu 
tak zaujať, že ich prečítam naozaj veľmi rýchlo, ale nájdu sa aj také, že 
sa s nimi trápim.  

Braillovo písmo a knihy sa stali mojou súčasťou, lebo kedykoľvek 
a kdekoľvek cestujem, vždy sa so mnou vezie aspoň jeden zväzok 
zaujímavej knihy. Kniha na cestovanie je podľa mňa fantastický 
spoločník. Braillove knihy už so mnou precestovali aj krajiny mimo 
Slovenska napríklad Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko či Českú 
republiku. Samozrejme, počas cestovania a čítania braillovej knihy 
mnohokrát zaujmem aj zvedavých ľudí. Tí hanblivejší sa len prizerajú, 
ale nájdu sa aj odvážnejší a opýtajú sa, ako to čítam a veci okolo toho. 
V takýchto prípadoch som vybavený drevenou pomôckou. Sú to tri 
spojené štvorčeky, z ktorých každý má na každej strane jednu alebo dve 
bodky a ktorýkoľvek štvorček otočím, vyjde mi nové braillovo písmeno. 
Je to oveľa väčšie, aby si ľudia vedeli skôr predstaviť ako vlastne 
braillovo písmeno vyzerá, lebo keď im to dám skúsiť v knihe, tak si to až 
tak dobre nevedia predstaviť. Mnohí z nich si myslia, že sú to také isté 
písmená ako sa učia vidiaci, akurát je to prevedené do bodiek, úprimne 
poviem, že som si to v minulosti myslel aj ja, lebo počas doby, ktorej som 
videl som sa o Braillovo písmo ani nezaujímal, takže som to ani nemal 
odkiaľ vedieť. Ale teraz to už viem a je to fantastické. Aj týmto spôsobom 
dostávam do povedomia ľudí informácie, čo je to Braillovo písmo a ako 
vyzerá.  

Ďakujem, že Braillovo písmo existuje a s hrdosťou môžem povedať , že 
ma teší, že ho ovládam a patrím medzi gramotných ľudí. 
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Braillovo písmo pomáha nevidiacim ľuďom, a to aj v čase, kedy vládnu 
moderné technológie. ILUSTRAČNÉ FOTO: ÚNSS 
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