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Úvodník 
Milí čitatelia, 

Dúha, ktorú držíte v rukách, vznikala počas najhorúcejších dní tohto leta. 
Snažili sme sa preto do nej zaradiť nielen horúce novinky, no aj 
pohodové čítanie. 

Dozviete sa napríklad o novom fonde Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, z ktorého možno žiadať peniaze najmä na dofinancovanie 
pomôcok, ako aj aké základné zmeny priniesla novela zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia. A tiež to, ako je to s novými inteligentnými hodinkami pre 
nevidiacich, o ktorých sa už všeličo popísalo. 

O svojej záľube chovať včely (a ako to vlastne robí) nám porozprávala 
prakticky nevidiaca Jana Hvolková z Budatínskej Lehoty. A tiež sme pre 
vás vyzvedali, ako vznikol názov originálneho diela z prútia JaaBo, ktoré 
sa cez štartujúci projekt Hendikup.sk rozhodla ponúknuť Janette 
Horbanová. 

Pripravili sme pre vás okrem iného aj informácie o unikátnom exponáte 
v Ľubovnianskom múzeu i o tom, ako na Slovensku vzniklo divadlo 
s audiokomentárom. A samozrejme ďalšie úsmevné príbehy v súťaži 
Slepecké trapasy. 

Hoci sme to už na stránky Dúhy nezmestili, radi by sme vám tak trošku 
pripomenuli, že Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 
súťaž Cestu svetla 2018. Snímky, ktorých tematika priamo alebo 
nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo 
fenoménu svetla možno posielať do 30. septembra. Rovnaký dátum platí 
pre záujemcov, ktorí sa chcú prihlásiť do celonárodnej prehliadky 
nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja 
Hrebendu 2018 (podrobnejšie informácie sme zverejnili v minulom čísle 
Dúhy). 
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A na záver čerešnička. Dvojmesačník Dúha zatiaľ vychádza 
v elektronickej verzii, v tlačenej verzii vo zväčšenom písme 
a v Braillovom písme. Posledné dve čísla tohto roka (5 a 6) pre vás 
pripravujeme aj vo zvukovej verzii. 

Prajem za celú redakciu pekné a pohodové čítanie. 

Halka Tytykalová 

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

FOTO: archív autorky 
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Aktuálne 

Fond individuálneho darcovstva: môžete žiadať 

o príspevok 

 

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade 

poskytnúť nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie 

doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť aj s prílohami treba poslať 

do 30. septembra. 

  

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyhlasuje výzvu 
zameranú na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. 

Finančný príspevok bude poskytnutý z novovytvoreného fondu 
individuálneho darcovstva, ktorého zriadenie schválila Ústredná rada 
ÚNSS uznesením  

č. 59/2018. 

Najmä na dofinancovanie pomôcky 

Účelom fondu individuálneho darcovstva je v prvom rade poskytnúť 
nenávratný finančný príspevok na dofinancovanie doplatku na nákup 
kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny (ÚPSVR). 

V ojedinelých prípadoch je možné žiadať aj na iné účely týkajúce sa 
nákupu kompenzačných alebo optických pomôcok. 

Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na 
kvalitu života a na zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým 
postihnutím. 

Kto môže požiadať 

Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho 
darcovstva? 
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Žiadateľom musí byť: 

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

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

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

Aké sú podmienky 

O získanie nenávratného finančného príspevku sa môže uchádzať klient 
či člen ÚNSS alebo zákonný zástupca osoby so zrakovým postihnutím, 
ktorá má menej ako 18 rokov, pričom musí doložiť všetky nasledovné 
dokumenty: 

a) Vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku vrátane uvedenia 
účelu a odôvodnenia poskytnutia. 

b) Kópiu rozhodnutia z ÚPSVaR o priznaní či nepriznaní príspevku na 
zakúpenie kompenzačnej pomôcky, ktorá je v zozname pomôcok, na 
ktoré môže ÚPSVaR poskytnúť príspevok. 

c) Písomné odporúčanie vedúceho pracovníka príslušného krajského 
strediska ÚNSS, ktoré zahŕňa relevantnosť potreby poskytnutia 
príspevku z fondu a predpokladu efektívneho využívania financovanej 
pomôcky žiadateľom a zdokumentovanie jeho sociálnej situácie. 

d) Podpísaný záväzok žiadateľa, že do jedného mesiaca po použití 
schváleného príspevku, poskytne písomnú informáciu o zhodnotení 
prínosu priznaného príspevku, ktorú bude môcť ÚNSS publikovať. 

Aký je postup 

Každý záujemca o nenávratný finančný príspevok z fondu individuálneho 
darcovstva by mal dodržať nasledovnú postupnosť: 

1. kontaktovať príslušné Krajské stredisko ÚNSS, kde spolu 
s pracovníkom daného strediska vyhodnotia relevantnosť žiadosti, 

2. dôsledne vyplniť formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku z fondu 
individuálne darcovstva a doložiť všetky požadované prílohy (kópia 
rozhodnutia z ÚPSVaR o priznaní či nepriznaní príspevku na zakúpenie 
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kompenzačnej pomôcky a písomné odporúčanie vedúceho príslušného 
Krajského strediska), 

3. zaslať skompletizovanú elektronickú verziu i vytlačenú podpísanú 
verziu žiadosti najneskôr do 30. septembra 2018 na adresu Úradu 
ÚNSS. 

Kto rozhoduje o priznaní príspevku 

Všetky žiadosti bude posudzovať komisia menovaná Ústrednou radou 
ÚNSS a riaditeľkou ÚNSS v súlade so Štatútom fondu individuálneho 
darcovstva.  

Technické informácie 

• Formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku bude zverejnený do 
31.augusta 2018 na webovej stránke ÚNSS – www.unss.sk. Taktiež 
bude k dispozícii aj na všetkých krajských strediskách ÚNSS. 

• Žiadosti je možné podávať najneskôr do 30. septembra 2018 
(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke), a to elektronicky na e-
mailovú adresu capayova@unss.sk a poštou na adresu Úrad ÚNSS, 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava. 

• Do 31.októbra 2018 komisia rozhodne o priznaní nenávratného 
finančného príspevku a bude informovať žiadateľa. 

• Do 15 dní od schválenia nenávratného finančného príspevku z fondu 
individuálneho darcovstva  Úrad ÚNSS vyplatí finančný príspevok 
žiadateľovi. 

• Do troch mesiacov od poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný 
príspevok použiť a preukázať použitie príspevku predložením kópie 
dokladu na Úrad ÚNSS. Pri nesplnení tejto podmienky bude Úrad ÚNSS 
požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku. 

Kontakt v prípade ďalších otázok? 

Hana Cápayová 

E-mail: capayova@unss.sk 

Tel. č.: 02 692 034 21 

 

Tímea Hóková 
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Októbrová konferencia bude o Braillovom písme 

 

Za sebou už máme šesť odborných konferencií na tému 

prístupnosť a sprístupňovanie kultúry ľuďom so zrakovým 

postihnutím. Zamerali sme sa na sprístupňovanie literárnych 

textov, múzeí, historických pamiatok, výstav a audiovizuálnych diel, 

ostatná konferencia bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so 

zrakovým postihnutím. Siedma konferencia Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska bude bodkovaná.  

Šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Kombináciou bodov 
(pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť 
písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, 
matematické či chemické symboly aj noty. Nič nové? V poriadku. 
Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi 
riadkami je pevne daná tak, aby sa základná bunka Braillovho písma, 
takzvaný šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta. 

Stále nič? A čo toto? Prvých desať písmen sa tvorí len pozíciami 1, 2, 4, 
5. A keď chcete vytvoriť druhú desiatku, teda písmená od K po T, pridáte 
len tretí bod. Z A tak dostanete K, z B L, z C M... Tretiu desiatku vytvoríte 
z druhej pridaním šiesteho bodu: z K je odrazu U, z L V, z M X atď. 

Aj to ste vedeli? Ideme ďalej: Braillovo písmo bolo predstavené svetu 
v roku 1825. Za hranice Francúzska však začalo prenikať až po roku 
1850. Významným míľnikom v jeho histórii je rok 1878, keď Kongres pre 
zlepšenie osudu nevidiacich a hluchonemých na svojom zasadnutí 
v Paríži odmietol všetky ostatné návrhy na slepecké písmo a postavil sa 
za zavedenie Braillovej abecedy do celého sveta. 

Aspoň to, že v Uhorsku Braillovo písmo zaviedli až roku 1893 a prvé 
slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za 1. ČSR po 
roku 1923, snáď bude pre vás novinkou. Ak nie, budeme sa musieť 
polepšiť. 

Pre odbornú i laickú verejnosť 

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutoční už 7. odborná 
konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám 
s názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť. 

Vítaní sú ľudia so zrakovým postihnutím, predovšetkým používatelia 
Braillovho písma, zamestnanci vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, 
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odborníci na aplikácie Braillovho písma v spojení s informačnými 
a komunikačnými technológiami, ale i tí, ktorí ho využívajú na 
označovanie v najrôznejších oblastiach každodennej praxe.  

Cieľom konferencie bude ponúknuť účastníkom ucelenú informáciu 
o súčasnom stave a perspektívach využitia Braillovho písma. Zámerom 
je poukázať na to, že ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa tento 
geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia a obava, že 
technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky ho môžu 
nahradiť, je neopodstatnená. 

Braillovo písmo má svoj trvalý a nezastupiteľný význam, možnosti jeho 
uplatnenia sa neustále rozširujú – či už ide o kultúrne inštitúcie, 
informačné systémy, dopravu a to je len začiatok výpočtu možností. 

Konferencia bude zameraná na nasledujúce oblasti: 

• Braille a autorské právo – Braille a sprístupňovanie literatúry a jej 
dostupnosť (Marakéšska zmluva, čítanie a vlastná tvorba, Dni Mateja 
Hrebendu). 

• Braille a vzdelávanie (výučba Braillovho písma, učebné materiály 
v Braillovom písme, Braillovská olympiáda). 

• Braille a jeho využitie v bežných životných situáciách (cestovný ruch, 
služby, voľný čas). 

• Braille a informačné a komunikačné technológie (tlač Braillovho písma 
a reliéfnej grafiky, hmatové displeje, smartfóny, RoboBraille). 

Obrovský dosah, ktorý má vynález tohto reliéfneho písma na životy 
nevidiacich na celom svete si všetci o čosi intenzívnejšie uvedomujeme 
vždy začiatkom roka. Štvrtý január, deň narodenia Louisa Brailla, bol 
totiž v roku 2001 Svetovou úniou nevidiacich (WBU) vyhlásený za 
Svetový Braillov deň. Budúci rok bude na narodeninovej torte presne 210 
sviečok a práve táto konferencia bude jedným z prvých darčekov od 
ÚNSS. 

Dušana Blašková 
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Braillovo písmo sa ani takmer 200 rokov po jeho vzniku nedostáva do 
úzadia. Obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače 
obrazovky ho môžu nahradiť, je neopodstatnená. Snímka z Braillovskej 
olympiády. FOTO - ÚNSS 

 

Bielej palice na priechode pre chodcov sa netreba 

báť 

 

Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. stále v platnosti, policajti 

stále ochotní spolupracovať, vodiči stále naučení trúbiť, blikať 

a gestikulovať. Vhodnejšiu situáciu na zorganizovanie dopravno-

výchovnej akcie Deň bielej palice si ťažko predstaviť.  

V pondelok 15. októbra sa to bude na našich cestách hemžiť bielymi 
palicami väčšmi než inokedy. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) na jar oslovila 
Prezídium Policajného zboru, Mestskú políciu hlavného mesta SR 
Bratislavy, predložila projekt Nadácii Allianz a po trojnásobnom „áno“ sa 
prípravný tím Dňa bielej palice dal do práce. 

Pomôžu dopravní policajti  

Už po deviaty raz Prezídium Policajného zboru zabezpečí pre podujatie 
dopravných policajtov. Vodičov budú odúčať trúbiť, blikať svetlami, 
gestikulovať a vôbec akokoľvek nesprávne reagovať na človeka s bielou 
palicou, ktorý chce prejsť na druhú stranu vozovky. 
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Priebeh akcie nečakajú žiadne zmeny: niekoľko desiatok priechodov po 
celom Slovensku bude v čase medzi ôsmou a dvanástou dve hodiny 
patriť figurantovi (aktívnemu používateľovi bielej palice), zapisovateľovi 
červených a čiernych bodov udelených okoloidúcim motoristom 
a informátorovi, ktorý zastaveným vodičom vysvetlí čo a ako. 

Vo vzdialenosti 100 až 150 metrov od tejto skupinky bude ďalšia, 
v tmavozelených uniformách, v rukách letáky a ako darček malé autíčko 
s vôňou čierneho hrozna, zeleného čaju, ľadového vetra, lesných plodov 
či New car. 

Bločky na pokuty budú schované – ospravedlnený je len tento priestupok 
a v tento deň.  

Ukážu na bariéry 

Po prvý raz budú mestskí policajti v rámci Dňa bielej palice v uliciach 
slovenskej metropoly upozorňovať na bariéry na verejných 
priestranstvách, ktorými spoluobčania zrakovo postihnutým ľuďom nielen 
strpčujú život, ale môžu dopomôcť až k úrazu. 

A na čo také si posvietia? Napríklad na prekážky na reliéfnych 
orientačných prvkoch, to znamená na umelých vodiacich líniách, 
varovných a signálnych pásoch. Zákon totiž hovorí o tom, že vo 
vzdialenosti minimálne 800 milimetrov na obe strany od ich okraja do 
nich nesmú zasahovať žiadne prekážky. To platí aj pre zaparkované 
autá alebo reklamné pútače akurát na vodiacej línii. 

Označovanie výkopov má takisto svoje pravidlá. Aby sa predišlo pádom 
či zraneniam, musia byť označené tak, aby boli vnímateľné – pre 
nevidiaceho hmatom (prostredníctvom bielej palice), pre slabozrakého 
na pohľad (výraznou farbou). 

Prekážka musí byť pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 milimetrov 
obrubou a vo výške 1 100 milimetrov pevným, hmatateľným 
a v porovnaní s okolím farebne kontrastným označením. Takto to 
vyžaduje vyhláška 532/2002 Z. z. 

Mestskí policajti sa s touto témou oboznámili už na jar s Pavlom 
Korčekom, vedúcim Oddelenia prevencie architektonických 
a dopravných bariér.  
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Nielen poistenie od Allianz  

Nadácia Allianz opäť umožní akciu pokryť finančne. Okrem osviežovačov 
do áut pre vodičov vďaka podpore bude možné objednať 150 kusov 
gastrolístkov v hodnote tri eurá, ktoré dostanú najmä figuranti.  

Vďaka sponzorskej pomoci poisťovne Allianz budú aj v tomto roku 
figuranti na tento deň poistení. 

Pridajte sa! 

Ak by ste chceli priložiť ruku alebo palicu k dielu (obsadiť rolu figuranta, 
štatistu či informátora), prihláste sa do 30. septembra vedúcej 
príslušného krajského strediska. 

Každý figurant musí byť aktívnym používateľom bielej palice, musí mať 
zrakové postihnutie, vek 18 – 75 rokov a musí správne ovládať 
signalizáciu. 

Ak by ste v tomto tápali, obráťte sa na inštruktorov priestorovej orientácie 
a samostatného pohybu. Tí záujemcov usmernia. Pre poistenie bude 
treba poskytnúť osobné údaje: meno, priezvisko, adresu trvalého 
bydliska a rodné číslo. 

Ak by vám koniec septembra ušiel, neznamená to, že sa figurantom stať 
nemôžete. Môžete, ale nedostanete sa na zoznam poistených. Vedúci 
krajského strediska vám v takom prípade dajú (tak ako minulý rok) 
podpísať vyjadrenie, že sa akcie zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť. 

Dušana Blašková 

 

Niekoľko desiatok priechodov po celom Slovensku bude 15.októbra 
v čase medzi ôsmou a dvanástou dve hodiny patriť figurantovi s bielou 
palicou, zapisovateľovi červených a čiernych bodov udelených 
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okoloidúcim motoristom a informátorovi, ktorý zastaveným vodičom 
vysvetlí čo a ako. FOTO - ÚNSS 

 

Spravodajstvo 

Zasadala Ústredná rada Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska 

 

Hovorilo sa o novom fonde, legislatíve i projektoch. Ďalšie 

zasadnutie bude v novembri. 

Prvé tohtoročné zasadnutie Ústrednej rady Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚR ÚNSS) sa uskutočnilo 15. a 16. júna 
2018 na Úrade ÚNSS. 

Na úvod predseda ÚNSS privítal nového člena ÚR ÚNSS Michala 
Muravského, ktorý členstvo v najvyššom orgáne nadobudol automaticky 
zvolením za predsedu Krajskej rady ÚNSS Prešov. Pozíciu získal po 
odstupujúcej Nadežde Muščíkovej, ktorej predseda ÚR poďakoval za jej 
dlhoročnú prácu pre ÚNSS. Na čele Krajskej rady Prešov Nadežda 
Muščíková stála desať rokov.  

Začiatok rokovania patril tradične kontrole plnení uznesení z 2. 
zasadnutia a bilancovaniu činnosti predsedníctva, predsedu a Úradu 
ÚNSS. 

Ekonomika ukazuje na zlepšenie 

ÚR vzala na vedomie účtovnú závierku ÚNSS za rok 2017 a že v období 
od 12. marca 2018 do 15. marca 2018 sa uskutočnil jej audit 
s nasledovným výrokom auditora:  

„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska k 31. decembru 2017 a výsledku jej 
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“   
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Na základe uvedených informácií ÚR schvália výsledok hospodárenia 
ÚNSS za rok 2017, ktorým bola strata po zdanení vo výške 1 335,61 
eura. 

V hodnotení aktuálnej finančnej situácie ÚNSS ÚR konštatovala, že bolo 
dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS najmä 
vďaka úspešným rokovaniam, vedúcim k navýšeniu príspevkov od 
samosprávnych krajov na poskytovanie špecializovaného sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ako aj  v dôsledku zvýšených 
výnosov verejných zbierok a zvýšeného výnosu z alokácie 2% z daní pre 
ÚNSS. 

Napriek tomuto úspechu je potrebné pokračovať v získavaní financií 
nevyhnutných na udržanie a rozširovanie potrebných a požadovaných 
aktivít a služieb ÚNSS. 

Hodnoteniu činnosti a schvaľovaniu hospodárenia  Ústrednou radou 
podlieha aj s.r.o. Tyflocomp. Po schválení jej účtovnej závierky 
a hospodárskeho výsledku ÚR spoločnosti uložila predložiť na 
nasledujúce zasadnutie ÚR ÚNSS strategický plán rozvoja spoločnosti.  

Legislatíva 

V časti rokovania venovanej legislatíve ÚR vyslovila uznanie 
a poďakovanie predstaviteľom ÚNSS, Národnej rade občanov so 
zdravotným postihnutím v SR a ďalším organizáciám osôb so 
zdravotným postihnutím za úspešný koordinovaný postup pri presadení 
mimoriadne pozitívnych zmien zákona o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Odporúča takýmto koordinovaným spôsobom postupovať pri obhajobe 
a uplatňovaní práv osôb so zdravotným postihnutím. 

Nový fond 

Novinkou medzi benefitmi pre členov a klientov ÚNSS je Fond 
individuálneho darcovstva. ÚR schválila jeho štatút 

Poslaním fondu bude pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, 
najmä pri úhrade vyššieho doplatku na kompenzačnú pomôcku pri 
poskytnutí príspevku na kompenzáciu. 

Za členov komisie fondu individuálneho darcovstva ÚR vymenovala - 
Ervínu Balaškovú, Tímeu Hókovú a Josefa Zbraneka. Ďalších dvoch 
členov doplní riaditeľka ÚNSS. Viac informácií o fonde prinášame 
v samostatnom článku. 
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Metodika a interné dokumenty 

Predmetom ďalších častí rokovania boli interné správy a dokumenty, 
pripravované aktivity a projekty. V tejto súvislosti ÚR schválila: 

• správy z výročných členských schôdzí ZO ÚNSS a krajských 
zhromaždení ÚNSS, 

• výklad stanov k plateniu členských príspevkov dvojíc dieťa so zrakovým 
postihnutím a rodič/zákonný zástupca, 

• 31. august  2018 ako termín na predloženie pripomienok k návrhu 
novely Rokovacieho poriadku výborov základných organizácií. 

Projekty a ďalšie aktivity 

ÚR vzala na vedomie informácie o prípravách:  

• verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej hlavný zbierkový deň sa 
uskutoční 21. septembra 2018 s konštatovaním, že príprava prebieha 
podľa harmonogramu. 

• osvetovo – bezpečnostného podujatia Deň Bielej palice, ktoré sa 
uskutoční 15. októbra 2018. 

Záverečný blok rokovania bol venovaný uskutočneným a pripravovaným 
projektom ÚNSS, ktoré uvádzame prehľadne aj so subjektmi, ktoré ich 
finančne podporili.  

Projekty v priebehu realizácie: 

• Deň bielej palice - Nadácia Allianz, 

• Prehliadka Dni Mateja Hrebendu 2018 - Ministerstvo kultúry SR (ďalej 
len MK SR), 

• fotografická súťaž Cesta svetla 2018 – MK SR, 

• 7. konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým 
osobám s názvom Braillovo písmo - význam v 21. storočí a jeho 
budúcnosť, ktorá sa uskutoční v Bratislave 24. a 25. októbra 2018 – MK 
SR, 

• časopis OKAmih 2018, dve čísla – MK SR, 

• časopis Dúhovka 2018, šesť čísiel – MK SR, 

• Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so 
zdravotným postihnutím, seniorov a ďalšie skupiny obyvateľov 
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a návštevníkov – začatie projektu 15.septembra 2017 - Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 

• členské príspevky v medzinárodných organizáciách v roku 2018 – 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR), 

• časopis Dúha 2018, 6 čísiel  - MPSVaR SR, 

• rekondičné pobyty 2018 – MPSVaR SR, 

• terénne sociálne služby – sociálna rehabilitácia 2018  – MPSVaR SR, 

• Zdravé oči už v škôlke II. – školský rok 2017/2018. 

Pripravované projekty 

• Zdravé oči už v škôlke III. – školský rok 2018/2019. 

V tejto časti sa ÚR  zaoberala i službou Nákupný asistent v predajniach 
reťazca BILLA. Odporučila informovať prostredníctvom portálu 
www.unss.sk o adresách predajní zapojených do tejto služby.  

Prakticky ku všetkým uvedeným projektom prinášame respektíve 
prinesieme na stránkach Dúhy a Dúhovky samostatné príspevky. 

Nasledujúce zasadnutie ÚR ÚNSS sa uskutoční 23. a 24. novembra 
2018 v Bratislave. 

Podľa uznesení spracoval Josef Zbranek 

 

Členovia Únie bilancovali 

 

Základné organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za 

rok 2017 zorganizovali vyše šesťsto podujatí, ktorých sa zúčastnilo 

viac ako 11-tisíc osôb. Nakoľko sociálne služby sú zabezpečené 

profesionálne, najväčší priestor v činnosti základných organizácií 

zaujímajú voľnočasové aktivity. 

Počas marca a apríla sa uskutočnili Výročné členské schôdze 
základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS). Úlohou členských schôdzí je vyhodnotenie a naplánovanie 
činnosti a hospodárenia základných organizačných zložiek, v ktorých sú 
členovia občianskeho združenia organizovaní. 
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V párnych kalendárnych rokoch si na dvojročné funkčné obdobia volia aj 
svoje riadiace a kontrolné orgány a vtedy majú schôdze prívlastok 
výročná.  

Schôdze slúžia členom aj ako veľmi dobrý zdroj aktuálnych informácií  
o pripravovaných celoštátnych aktivitách ÚNSS. Vďaka účasti 
kompetentných hostí dostávajú odpovede na otázky týkajúce sociálnych 
záležitostí alebo  sprístupňovania prostredia. 

Čerstvé štatistiky 

Po ukončení činností základnej organizácie v Dolnom Kubíne a jednej 
z dvoch žilinských organizácií má ÚNSS 62 základných organizácií, 
ktoré evidujú 3 730 členov. 

V roku 2017 do ÚNSS prijali spolu 174 nových členov, členstvo bolo 
ukončené v 291 prípadoch. Najpočetnejšími organizáciami sú  základné 
organizácie Martin (161 členov), Nitra (148 členov) a Pezinok-Malacky-
Senec (136 členov).   

Nepriaznivá je veková štruktúra ÚNSS, keď 65 percent členov sú ľudia 
nad 60 rokov. Na organizáciu tiež negatívne pôsobia celospoločenské 
javy, kedy najmä mladí ľudia nemajú potrebu byť niekde organizovaní.  

Tento stav sa vrcholné orgány ÚNSS usilujú zmeniť nielen 
odporúčaniami na organizovanie aktivít zaujímavých i pre mladých ľudí, 
ale aj cielenými projektmi, či zakotvením možnosti v stanovách založiť 
krajskú mládežnícku organizáciu. 

Dobrovoľníctvo 

Činnosť základných organizácií stojí výhradne na dobrovoľnej práci. Do 
riadiacich a kontrolných orgánov základných organizácií ÚNSS bolo 
zvolených 469 členov, preto ÚNSS v rámci svojich kapacitných možností 
venuje maximálnu pozornosť podpore tejto práce. 

Pri nej sa dáva dôraz na schopnosť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím 
si organizáciu samostatne riadiť. 

Na druhej strane si predstavitelia ÚNSS uvedomujú, že bez pomoci 
vidiacich priateľov sa organizácia nezaobíde. Ide najmä o funkcie 
hospodárov, kontrolórov, logistiku, alebo pomoc asistentov. Členovia bez 
zrakového postihnutia majú v našej organizácii  20-percentné 
zastúpenie.  
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ÚNSS metodicky pôsobí, aby v tejto svojpomocnej  spolupráci 
dochádzalo k rovnováhe a dôstojnému postaveniu všetkých jej 
funkcionárov a členov.   

Keď spolupracuje samospráva a inštitúcie 

Základná organizácia ÚNSS na území svojej pôsobnosti, ktorým sú vo 
väčšine prípadov okresy, je reprezentantom občianskeho združenia 
a svojou činnosťou by mala osloviť  nielen svojich členov, ale aj 
verejnosť. 

Z toho dôvodu je potešiteľné, že osobnou prítomnosťou poctili rokovania 
organizácií primátori  Zlatých Moraviec, Lučenca, Michaloviec, Nitry, 
Svidníka, Partizánskeho a Brezovej pod Bradlom (Myjava). 

Viceprimátorov členovia ÚNSS privítali v Prešove a Pezinku, na 
výročných členských schôdzach sa zúčastnilo aj sedem ďalších 
pracovníkov a poslancov samospráv. 

Zo štátnej správy si na schôdze členovia základných organizácií 
pozývajú pracovníkov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, v tomto 
roku prišli v šiestich prípadoch, vo Svidníku v osobe riaditeľa úradu. Na 
schôdzach radi privítali aj očných lekárov, pracovníkov knižníc 
a zástupcov médií.  

Zo správ o činnosti 

Základné organizácie ÚNSS za rok 2017 v hláseniach vykázali 625 
zorganizovaných podujatí, ktorých sa zúčastnilo 11 166 osôb. Nakoľko 
sociálne služby zabezpečuje ÚNSS profesionálne, najväčší priestor 
v činnosti základných organizácií zaujímajú voľnočasové aktivity. Medzi 
nimi dominujú zájazdy, rekondičné pobyty, turistika, spoločenské 
stretnutia pri príležitosti sviatočných a významných udalostí, klubová 
činnosť. 

Ako príklady do malej ilustratívnej vzorky akcií základných organizácií 
vyberáme tie, ktoré sa dajú považovať za inšpiratívne, zamerané na 
rozvoj komunikačných a manuálnych zručností, tvorivú prácu a osvetu.  

• Pohyb ako terapia – ZO ÚNSS Lučenec 

Súbor aktivít – šport, relax, turistika a vzdelávacie aktivity (besedy) 

• Cena mesta Rimavská Sobota 
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Jej držiteľom sa stal predseda ZO Rimavská Sobota Vladimí Zán, 
v neposlednom rade aj za dlhodobú starostlivosť o pomník Mateja 
Hrebendu 

• Prezentácia ÚNSS v našom meste – ZO Humenné 

Seminár za účasti predstaviteľov štátnej správy a samosprávy spojenou 
s výstavou kompenzačných pomôcok 

• Medzinárodný bowlingový turnaj – ZO ÚNSS Levoča 

• Kurz tvorby ikebany - ZO ÚNSS Trnava   

K upevňovaniu spoločenstiev v základných organizáciách ÚNSS 
prispieva najmä pravidelná klubová činnosť, ktorú vykazuje 23 z nich. 
Klubové stretnutia sa konajú v týždňových alebo mesačných intervaloch 
väčšinou s voľným programom a širším zameraním. 

V Prievidzi, Michalovciach, Nitre a Svidníku, pôsobia hudobné 
a recitačné súbory,  krúžky ručných prác a tvorivých dielní v Zlatých 
Moravciach, Lučenci, Michalovciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch,  
vo Svidníku a v Púchove.  

Veríme, že vďaka spolupráci s našimi funkcionári budeme na stránkach 
Dúhy prinášať viac konkrétnejších informácií o činnosti základných 
organizácií, najmä pozvánky na zaujímavé podujatia.  

Josef Zbranek 

 

Bilancovali aj kraje 

 

Na výročné členské schôdze základných organizácií Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) nadviazali krajské zhromaždenia. 
Uskutočnili sa v priebehu mája a júna 2018. 

Delegáti zvolení na výročných členských schôdzach základných 
organizácií  tu predložili výsledky svojej práce za uplynulé dva roky 
a plány na ďalšiu činnosť Krajské rady ÚNSS. 

Hlavnými úlohami Krajské rady je koordinácia činnosti základnej 
organizácie ÚNSS v kraji vrátane metodickej pomoci a organizovanie 
celokrajských akcií ÚNSS. Rady majú aj vlastný rozpočet, jeho príjmovú 
časť tvoria najmä podiely zo zbierok a kampaní ÚNSS. O jeho využití 
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rozhodujú delegáti krajského zhromaždenia schválením rozpočtu a plánu 
činnosti. 

Na dvojročné funkčné obdobie sú volené nové krajské rady. V tomto 
roku došlo k najväčším zmenám vo vedení v prešovskom kraji, o čom 
informujeme v správe o 3. zasadnutí Ústrednej rady ÚNSS.     

Z činnosti Krajských rád (KR) ÚNSS v roku 2017: 

• Memoriál Zlatky Bielickej  – KR Nitra 

Športový deň s disciplínami vhodnými pre nevidiacich a slabozrakých 
podporil Nitriansky samosprávny kraj 

• Chceme byť lepší – KR Banská Bystrica  

Celoročný cyklus vzdelávacích a zážitkových aktivít zameraných na 
rozvoj osobnosti -  podporil Grantový program ÚNSS 

• Zvýšme si vedomosti o práci vo funkciách v KR a ZO ÚNSS – KR 
Žilina, podporil grantový programu ÚNSS 

• Nikto nie je dokonalý – KR Prešov, podporil Grantový program ÚNSS 

KR ÚNSS Košice a Nitra organizujú každoročne Krajské akadémie ku 
Dňu nevidiaci, pri KR Bratislava pôsobí pod vedením sochára Martina 
Dzureka výtvarná skupina Svetlo.  

Tvorivé dielne orientované skôr na ručné práce vlani rozbehli aj pri KR 
Košice.   

Josef Zbranek 

 

Pohľadnica od základnej organizácie v Šali 

 

Liečivá voda prilákala členov základnej organizácie v Šali na 

rekondičný pobyt do Novolandie. 

Voda s vysokou mineralizáciou a množstvom stopových prvkov, 
vynikajúca na ťažkosti pohybového a obehového ústrojenstva, nervové 
a kožné choroby, ale aj na žalúdočné , črevné a problémy dýchacích 
ciest. 

Voda z geotermálneho vrtu GTL 2 s teplotou 38,1 Celzia prilákala 
základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Šaľa 
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v dňoch 2. a 3. augusta na rekondičný pobyt do Termálneho kúpaliska 
Novolandia a na prehliadku mesta Lučenec. Niekoľko záberov na 
inšpiráciu poslali aj našej redakcii. 

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 

(red) 

 

Keď voda lieči. FOTO – ZO ÚNSS ŠAĽA 
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Medzi nami 

Včely nemusíte vidieť. Stačí ich spoznať, počúvať 

alebo ovoňať 

 

Chovať včely, zvládať rodinu, dom, záhradu, kravu, študovať 

a pomáhať iným... Dokáže to prakticky nevidiaca Jana Hvolková 

z Budatínskej Lehoty (časť Kysuckého Nového Mesta). Ak sa s ňou 

budete rozprávať, zavalí vás vlna príjemnej energie. Tej, ako aj 

lásky, má na rozdávanie. 

„Nikto včely u nás v rodine nemal a nikdy by som sa ani nenazdala, že 
budem niekedy včeláriť,“ povedala nám pani Jana hneď z úvodu. 
Myšlienka prišla vlastne od manžela: stále hovoril, že keď bude na 
dôchodku, tak že bude včeláriť. 

„Som typ človeka, ktorý veľmi nerád na niečo čaká a povedala som si, že 
keď chce niečo robiť, treba mu to dať hneď. Išiel do roboty. Zlanárila som 
syna a išli sme na základe inzerátu po včely do Brezna. Ani úle sme 
nezobrali. Napokon nám ich pán, ktorý včely predával, dal, aby sme mali 
včely ako preniesť,“ pokračuje pani Jana v rozprávaní. 

Láska na krku 

Dar sa neujal. Manžel nemal ako sa o včely ako starať, pretože veľa 
pracovne cestuje. Len včely už boli doma a bolo sa treba o ne aj starať. 
A tak pani Janke včely zostali na krku. Ako však hovorí, dnes by ich už 
manželovi nedala, aj keby chcel. Tak veľmi jej prirástli k srdcu.  

Hospodárenie s včelami sa napokon rozrástlo na súčasných  21 úľov. 
Šesť majú Hvolkovci doma na záhrade, zvyšok zhruba desať minút cesty 
od domu. Láske k včelám sa už začala priúčať aj malá vnučka. 

Koľko bude medu, závisí na Kysuciach od toho, aký je rok. V regióne nie 
je agátový med, ani repkový, ani slnečnicový. Čaká sa na medovicu, 
ktorej však ubúda. A na kvety ovocných stromov a lúk. 

„Na Slovensku je menej včiel, ako kedysi. No aj keď sú, opeľovanie 
ovocných stromov tiež závisí na počasí. Spomínaných šestnásť úľov 
mám oproti záhradkárskej osade. Samozrejme, že sú radi a pyšní, že 
tam sú. No ak je na jar nedobré počasie, napríklad prší, čo z toho, keď 
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včielky nemajú kde chodiť? Snažíme sa však aj spolupracovať. Včela to 
robí tak, že keď kvitnú napríklad čerešne, bude na ne lietať, až kým 
neprestanú kvitnúť. Dá sa to zmeniť tak, že sa na letáč dajú kvety iných 
stromov, aby včely opeľovali aj tie. Záhradkári teda nosia svoje kvety 
jabloní na letáč,“ rozpráva kysucká včelárka. 

Žihadľovica! 

Ostatné tri roky boli z hľadiska výroby medu miernejšie a bolo ho málo. 
Tento rok to pani Jana odhaduje, že by mohla získať osem kilo na každú 
včeliu rodinu. Malá časť medu ide do predaja, viac Janka rozdá. „Robím 
to tak, hoci viem, že si ani na ten cukor na jeseň pre včielky nezarobím,“ 
hovorí. 

Skúšala aj medovinu, no sama ju nepije a tak sa čaká, kto bude prvý 
z päťdesiatlitrového demižónu v pivnici degustovať. „Napokon to asi 
urobia ostatní včelári, zanesiem im,“ smeje sa. 

Dobré skúsenosti však má s propolisovou tinktúrou a žihadlovicou (likér 
z viečok buniek, ktoré včely budujú v úľoch). Žihadlovica obsahuje aj peľ, 
aj med a propolis. Všetko sa vylúhuje šesť týždňov. Chodia si poň 
chlapci z fabriky – hovoria, že im uvoľňuje dýchanie. 

Škola, krúžok, asistent veterinára 

Pani Jana o včelách dokáže hovoriť veľa zaujímavostí. Čerpá zo svojej 
osemročnej praxe, no aj z vedomostí získaných v Strednej odbornej 
škole v Banskej Bystrici, kam sa rozhodla začať chodiť a  získala tam aj 
výučný list včelára. To nestačilo, urobila si ešte kurz na to, aby mohla 
o včelách prednášať. Vedie napríklad krúžok pre deti v susednej dedine. 
Je ich desať, no krúžok navštevujú aj s rodičmi, ktorí sa často zapájajú 
aktívnejšie ako deti. Tiež už pripravila na skúšky jedného kňaza 
a pripravuje ďalšieho. „Veď kedysi chovali včely kňazi a učitelia,“ 
vysvetľuje svoj zámer. 

Ani tu však so vzdelávaním neskončila. Potrebovala viac vedieť 
o chorobách včiel. Nevidí ich, tak ako ostatní včelári. A tak si musí 
hľadať svoj prístup, aby choroby rozpoznala. 

Začala preto prezerať úle ako asistent veterinára. V súčasnosti robí 
ťažkosti mor včelieho plodu. A pani Jana sa túto chorobu naučila 
rozpoznávať podľa špecifického zápachu. 

Pri bežnej práci so včelami jej pomáha aj sluch, pričom vychádza 
z dôsledného spoznávania správania sa včiel. 
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Pri včelách sa však nekončí. V rodine Hvolkových pred nedávnom 
pribudla kravka a už si pochutnávajú aj na doma vyrobených syrových 
nitiach. 

Halka Tytykalová 

 

Hospodárenie s včelami sa napokon rozrástlo na súčasných  21 úľov. 
Niektoré sú pri dome, zvyšok neďaleko pri záhradkárskej osade, kde sa 
im tešia. FOTO - HVOLKOVCI 

 

Láske k včelám sa už začala priúčať aj malá vnučka. FOTO - 
HVOLKOVCI 
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Kampane a zbierky 

Malý krok pre darcov, veľký skok pre nevidiacich 

a slabozrakých 

 

Opäť je tu čas celoslovenskej kampane, čas informačných stánkov 

a merania zrakových parametrov deťom aj dospelým. Čas stoviek, 

ba tisícok v rovnakých tričkách, ktorí za dobrovoľný príspevok 

poďakujú spinkou v tvare bielej pastelky. Je tu 17. ročník našej 

verejnej zbierky. 

Plagáty najrôznejších rozmerov, PR články, grafické inzeráty, informácie 
na weby a Facebook, bannery, audio a videospot. Júl, august a najmä 
september sa nesú v znamení Bielej pastelky, v znamení pomoci 
a najmä osvety. 

Aby si ľudia nemysleli, že ako nevidiaci vidíme tmu, aby nežili v tom, že 
všetci máme absolútny sluch, aby sa zbytočne neunavili gestikuláciou, 
aby sa nám nebáli povedať „dovidenia“, aby nás nechválili za to, že si 
v tridsiatke dokážeme bez pomoci zaviazať šnúrku či poslať mail, aby 
nás neťahali za palice či netlačili do stoličiek. Slovom, aby sa zoznámili 
s každodennosťou so zrakovým postihnutím. 

Hlavným partnerom je Novartis 

Informácie o tom, ako si nažívame, sa šíria prostredníctvom 
celoslovenskej kampane a sieti regionálnych partnerov. Zoznamom 
všetkých vás unavovať nechceme, nájdete ho na letákoch, ktoré budú 
dobrovoľníci rozdávať všetkým prispievateľom počas hlavného 
zbierkového dňa a na stránke www.bielapastelka.sk, kde nájdete zbierku 
ich log.  

Hlavným partnerom Bielej pastelky 2018 je spoločnosť Novartis, titulom 
bankový partner sa pýši UniCredit Bank, mobilný zas Orange, telekom 
a O2. Pod nadpisom Mediálni partneri figurujú tento rok RTVS, News & 
Media holding, Plus jeden deň, Plus 7 dní, Báječná žena, Pluska.sk 
a RegionPress, partnermi sa stali Dr.Max, Bayer, Grifis, Auto Lamač, 
Vrbata, Model obaly, DHL, ŽSR a Lions Club International. Medzi 
obchodné reťazce, ktoré nás podporujú, sa zaradili Terno, Lidl, Billa 
a Tesco. 
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Netradičný začiatok 

V tomto roku sme začali netradične – už 15. januára. Od tohto dňa je 
možné podporiť Bielu pastelku príspevkom na účet SK23 1111 0000 
0014 3025 8006, do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo 
vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), on-line na stránke 
verejnej zbierky, klienti Tatra banky a VÚB pomocou mobilnej aplikácie 
Viamo. 

Posielanie SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote dve eurá 
v sieti Orange, Telekom a O2 je v hre od 15. júla. Ak ste vy alebo niekto 
z vašich známych zaregistrovaní v systéme prieskumov verejnej mienky 
Talk Online Panel, môžete  v prospech Bielej pastelky oferovať aj 
pripisované získané body.  

Epicentrá informácií 

V piatok 21. septembra od 10:00 do 17:00 budú tak ako po minulé roky 
vo viacerých mestách Slovenska pripravené pre záujemcov informačné 
stánky. Do GPS treba zadať: Hlavná ulica v Košiciach, Knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove, Námestie Sv. Egídia v Poprade, Divadelné 
námestie v Martine, OC Mirage v Žiline, Europa SC v Banskej Bystrici, 
OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, City Aréna v Trnave 
alebo OC Eurovea v Bratislave.  

Hlavný chod je všade rovnaký – simulačné okuliare, biele palice, písacie 
stroje, kompenzačné a optické pomôcky, prílohy si môžete vybrať podľa 
chuti – ak ste milovníkom tanca, hudby a spevu, odporúčame Košice, ak 
preferujete výtvarné umenie hybajte do Banskej Bystrice, kde budú 
vystavené snímky zo starších ročníkov Cesty svetla, a ak ste knihomoľ 
a radi by ste sa prehrýzli latinkou a Braillom, zájdite do Prešova, pretože 
nazvláčajú drevo do lesa a ponúknu vám knižky o a pre ľudí so 
zrakovým postihnutím. 

Hostiteľmi na hlavnom podujatím budú Patrik Herman (11:00 – 13:00 
hod.) a Dodo Kuriľák (13:30 – 17:00 hod.). Všetkým budú servírovať 
diétne aj plnotučné otázky. 

Čakajú vás ukážky výcviku vodiacich psov, koncert Miriam Kaiser, 
maľovanie deťom na tvár a od 15:00 aj stretnutie s našou tohtoročnou 
ambasádorkou Adelou Vinczeovou. Tá si už pár hodín v úplnej tme 
vyskúšala, a preto vie, že to s nami naozaj netreba vidieť až tak čierno. 
Krajské stredisko pripravilo pre verejnosť súťaže, aby neostalo len pri 
slovách a predstavách. 
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Aj merania zrakových parametrov sú v ponuke. Grátis - merania 
zrakových parametrov totiž až na Trnavu zabezpečuje spoločnosť 
Novartis. 

Predskokanom budú Dudince, kde sa 19. septembra medzi 10:00 
a 16:00 v Kúpeľnom dome Smaragd pozrú na hodnoty vnútroočného 
tlaku dospelých záujemcov, počas hlavného zbierkového dňa sa tak 
bude diať v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a v Žiline. 

Bratislava, Nitra a Prešov sa popri tom zamerajú aj na stav sietnice a jej 
jednotlivých vrstiev. V Trnave bude meranie zabezpečovať Carl Zeiss, na 
škôlkarov si naši pracovníci posvietia prístrojom Plusoptix, a to 
v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove.  

Ale aj mnohé z našich základných organizácií (ZO) sú v plnej 
pohotovosti. Za všetky spomenieme  ZO ÚNSS Šaľa, ktorá na stredu  
18. septembra  na 18:00  pripravuje v MsKS Šaľa bielopastelkový 
benefičný koncert klasickej hudby. 

Epicentrá radosti 

Aj tento rok sa pustíme do žrebovania. Spomedzi tímov, ktorým sa vo 
svojom kraji podarí naplniť pokladničku najvyššou sumou, vytiahneme 
náhodne jeden a ten bude zapísaný do kroniky Bielej pastelky ako víťaz 
Motivačnej súťaže. 

Tento rok je výhrou účasť na natáčaní talkshow Adely Vinczeovej 
TROCHU INAK 15. októbra. Ak vám tento dátum niečo matne pripomína, 
ale nie a nie si spomenúť, tak len listujte ďalej. Výsledky zverejníme 
začiatkom októbra na stránke www.bielapastelka.sk. 

(red) 
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V piatok 21. septembra od 10:00 do 17:00 budú tak ako po minulé roky 
vo viacerých mestách Slovenska pripravené pre záujemcov informačné 
stánky. FOTO - ÚNSS 

Tohtoročnou ambasádorkou Bielej pastelky je Adela 

 

V minulom čísle sme vás informovali, že tohtoročnou 

ambasádorkou Bielej pastelky je žena. Veľa ľudí sa pýtalo 

a tipovalo: „Je to opäť športovkyňa? Určite to bude Nasťa!“ 

Áno, priznávame aj Nasťa bola horúcou kandidátkou stať sa tohtoročnou 
ambasádorkou. Požiadavka, ktorú sme mali na začiatku príprav 
tohtoročnej Bielej pastelky bola totiž jasná. Chceli sme ženu. Ženu, ktorú 
široká verejnosť vníma a ktorej posolstvo o Bielej pastelke bude jasné, 
silné a úprimné. Jednoducho ženu, ktorej nie je svet nevidiacich 
a slabozrakých cudzí a ktorá dokáže svojim hlasom vyzdvihnúť naše 
úspechy, ale aj správne zabojovať za naše potreby. 

Radi by sme vám predstavili ambasádorku Bielej pastelky 2018 Adelu 
Vinczeovú. 

Už prvý kontakt s ňou bol pre nás povzbudením. Na SMS, v ktorej sme 
ju žiadali o stretnutie a v ktorej sme jej naznačili náš záujem o jej osobu 
ako o ambasádorku Bielej pastelky, odpovedala ešte ten deň v noci.  Tú 
noc sme si vymenili ešte niekoľko správ a dohodli sa na spolupráci. 

V piatok 25.mája sme sa konečne stretli osobne na natáčaní 
tohtoročného reklamného spotu a popri všetkých prípravách, ako je 
líčenie, česanie, príprava svetiel a kamery, sme mali veľa času s Adelou 
sa rozprávať.  

A po týchto našich rozhovoroch sme sa utvrdili v tom, že sme mali pri 
výbere správnu ruku. Adela je naozaj žena, ktorá vďaka svojim 
pracovným a životným skúsenostiam bola, je a pri našej spolupráci aj 
naďalej bude v kontakte s ľuďmi so zrakovým postihnutím. 

Bude naozaj ženou, ktorú sme hľadali.  Jej hlas a posolstvo bude silné 
a veríme, že so sloganom tohtoročnej kampane sa stotožní veľa darcov, 
vďaka ktorým to budúcnosťou nevidiacich a slabozrakých, už teraz, 
nevidíme až tak čierno! 

Peter Ostružiar 
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Už prvý kontakt s Adelou Vinczeovou bol pre nás povzbudením. 
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Radíme a pomáhame 

Novela zákona o kompenzáciách schválená 

Národná rada schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla tohto roka. 

V tejto krátkej správe prinášame najdôležitejšie informácie týkajúce sa 
schválených zmien pri poskytovaní peňažného príspevku na osobnú 
asistenciu. 

Dodatok na úrad práce 

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa stanovuje pevnou sumou 
3,82 eura. Vláda SR môže svojim nariadením zmeniť sadzbu na osobnú 
asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka. 

V tejto súvislosti vzniká užívateľovi osobnej asistencie povinnosť do 
ôsmich dní od podpisu dodatku k zmluve, ktorým bude dohodnutá nová 
výška odmeny za výkon osobnej asistencie, tento dodatok odovzdať 
úradu práce. 

Dodatok by mal byť podpísaný najneskôr 1. júla 2018, kedy začala platiť 
nová hodinová sadzba za výkon osobnej asistencie. 

Bez ohľadu na príjem 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa bude poskytovať bez 
ohľadu na výšku príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre 
tento účel sa príjem posudzovať nebude. 

Zo zákona sa vypúšťa ustanovenie, podľa ktorého sa po prekročení 
príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 4 – násobku 
sumy životného minima výška príspevku krátila, prípadne sa príspevok 
prestal vyplácať. 

Výkaz sa až na drobnosti nemení 

Navrhovanú zmenu tlačiva výkazu o počte hodín vykonanej osobnej 
asistencie, v ktorom sa mal uvádzať pre každý deň v mesiaci čas výkonu 
osobnej asistencie „od – do“ a počet hodín vykonanej osobnej 
asistencie, parlament neschválil. Výkaz, až na drobné doplnenia 
v poučení, sa nemení. 
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Povinná súčinnosť 

Na úkor tejto zmeny budú poberatelia peňažného príspevku na osobnú 
asistenciu a osobní asistenti povinní poskytovať úradom práce súčinnosť 
pri kontrole využitia peňažného príspevku na osobnú asistenciu: 

„Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní 
poskytnúť úradu práce súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu 
vykonávanej osobnej asistencie, najmä  

a) poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,  

b) umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej 
asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.“ 

Ak nebudú poberatelia peňažného príspevku na osobnú asistenciu 
a osobní asistenti ochotní túto súčinnosť úradom práce pri výkone ich 
kontrolnej činnosti poskytovať, je reálny predpoklad, že ústredie práce 
začne opäť presadzovať zmenu výkazu o výkone činnosti osobnej 
asistencie.  

Ďalšie informácie nájdete v budúcom čísle Dúhy alebo na web stránke 
ÚNSS. 

 

Milan Měchura 
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Projekty a služby 
 

Merania v škôlkach pokračujú 

 

Materské školy sa môžu prihlásiť cez online formulár, meranie 

zrakových parametrov u detí sa začína v októbri. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa opäť podujala 
pomôcť deťom v materských školách pri prevencii zrakových porúch. 
Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly. Veď až 80 percent všetkých 
informácií prijímame očami.Je dôležité, aby sa poruchy zraku odhalili už 
v ranom veku. 

Preventívne merania 

Preto aj tento rok prináša ÚNSS deťom vo veku tri až šesť rokov 
preventívne merania zrakových parametrov v materských školách na 
území celého Slovenska. Uskutočnia sa  prostredníctvom regionálnych 
pracovísk ÚNSS, ktoré sú vybavené skríningovými autorefraktometrami. 
Tieto prístroje dokážu s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce 
alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí. 

V prípade prvotného odhalenia možnej poruchy zraku odporúčame 
rodičom, aby s dieťaťom v čo najkratšom čase navštívili očného lekára, 
ktorý môže pri podchytení začínajúcej zrakovej poruchy túto začať 
efektívne liečiť. 

Toto meranie môžeme aj tento školský rok 2017/2018 uskutočniť vďaka 
spoločnosti BILLA Slovensko s podporou Občianskeho združenia BILLA 
ľuďom.  

Prihlasovanie od októbra 

„Prihlasovanie pre materské školy, ktoré majú záujem o realizáciu 
skríningových meraní deťom vo veku od troch do šiestich rokov, sa tento 
rok spustí symbolicky dňa 15. októbra 2018 o 15.10 v Deň bielej palice,“ 
povedal Tomáš Staňo z OZ BILLA ľuďom, ktoré je dlhodobým 
generálnym partnerom projektu Zdravé oči už v škôlke. 

Vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo v školskom roku 2017/2018 
skontrolovať zrak viac ako 15-tisícom detí v 313 škôlkach (14 percent 
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dostalo odporúčanie na návštevu detského oftalmológa). Pre tento rok si 
pracoviská ÚNSS vytýčili cieľ skontrolovať zrak 20 000 deťom. 

Nezabudnite prihlásiť aj svoju škôlku prostredníctvom online formulára 
na stránke www.zdraveocivskolke.sk. 

Petr Ostružiar 
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Novinky a tipy 

Prvé inteligentné hodinky pre nevidiacich  

 

Ide o digitálne hmatové hodinky DOT WATCH, ktoré je možné cez 

Bluetooth spojiť s inteligentným mobilom so systémom iOS alebo 

Android. V marci tohto roka prinieslo niekoľko internetových médií 

v niektorých prípadoch nepresné informácie o týchto hodinkách, 

takže agilní čitatelia internetových správ už niečo o nich vedia.  

Výrobcom hodiniek je Juhokórejská spoločnosť Dot Incorporation, 
distribútorom pre celú Európu je internetový predajca Alza, ktorý ich na 
Slovensku predáva za 388,90 eura zatiaľ len v anglickej verzii. 

Česká pobočka predajcu pripravuje lokalizáciu hodiniek v češtine. 

Pre opis hodiniek sme čerpali podstatnú časť z článku Jana Šnyrycha 
Podrobně o Dot Watch aneb co se v běžných médiích o braillských 
hodinkách nedočtete, uverejnenom na portáli tyflokabinetu SONS v ČR. 

Čo teda Dot Watch sú? 

„Chytré“ hodinky, ktoré zobrazujú všetky informácie na braillovskom 
displeji o veľkosti štyroch šesťbodových znakov. Dot Watch zobrazujú 
aktuálny čas, obsahujú minútky a stopky. Cez Bluetooth je ich však 
možné prepojiť s inteligentným mobilom so systémom iOS lebo Android. 

Hodinky potom môžu zobrazovať upozornenia z akýchkoľvek mobilných 
aplikácií, môžu informovať o prichádzajúcich hovoroch a umožňujú 
niekoľko ďalších funkcií. 

Ako vyzerajú 

Po vybraní zo škatule budete v ruke držať guľaté kovové hodinky 
s kovovým remienkom, ktorý sa dá vďaka magnetickému uchyteniu 
ľahko pripnúť na zápästie akejkoľvek veľkosti. 

Priemer hodiniek je 43 mm. Ciferník hodiniek je čisto biely. Okrem 
štvorice braillovských znakov sú pod ním dva ovládacie dotykové 
senzory. 

Ľavý je pod prvým a druhým braillovským znakom, pravý potom pod 
tretím a štvrtým znakom. Tieto senzory nie sú hmatateľné, ale len 
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dotykové. Keď na ne ťuknete prstom, posunie sa obsah braillovského 
displeja o štyri znaky vpred alebo späť. 

Na pravej strane hodiniek nájdete tri fyzické ovládacie prvky: 

• uprostred je korunka. Jej otáčaním sa v hodinkách pohybujeme po 
položkách ponúk a zoznamov, 

• nad korunkou je tlačidlo Select. Jeho stlačením sa väčšinou otvára 
práve vybraná položka, 

• pod korunkou je tlačidlo Home. Jeho krátkym stlačením sa hodinky 
uspávajú do pohotovostného režimu alebo sa z neho prebúdzajú, dlhým 
stlačením sa vypínajú a zapínajú. 

Príslušenstvom je magnetická nabíjacia kolíska, do ktorej sa Dot Watch 
vkladajú a cez USB kábel sa pripoja k adaptéru či počítaču. 

Zobrazovanie, vibrácie 

Dot Watch používajú novú technológiu zobrazovania Braillovho písma, 
ktorá nie je založená na piezoelektrických komponentoch ako je tomu pri 
bežných braillovských riadkoch. To podľa výrobcu umožňuje znižovať 
výrobné náklady, na druhej strane to prináša pomalšie prepisovanie 
obsahu braillovských znakov. 

U Dot Watch je sympatická (nemajú reproduktor) vibračná odozva 
takmer na všetky užívateľove akcie. Hneď ako otočíte korunkou, stláčate 
tlačidlá alebo ťukáte na dotykové senzory, dozviete sa podľa vibrácie, že 
hodinky na vašu akciu nejako zareagovali, a to je pri ich používaní 
rozhodne príjemné. 

Lokalizácia a aplikácia 

Prípadná lokalizácia hodiniek do slovenčiny bola spojená s podmienkou 
odberu 500 kusov, čo nemožno garantovať. Najpriechodnejším riešením 
pre slovenských užívateľov, ktorí bežne nekomunikujú v angličtine, je 
využitie českej lokalizácie. Tá spočíva v tom, že na displeji budú 
zobrazované znaky českej Braillovskej abecedy. S pôvodnými 
anglickými znakmi by napríklad SMS správa písaná po slovensky bola 
len ťažko čitateľná. 

Aplikácie, teda ovládanie respektíve dokumentácie mali pôvodne ostať 
v angličtine. To by vzhľadom k jednoduchosti ovládania hodiniek nemal 
byť pre slovenského užívateľa až taký problém. Ako ma však informoval 
Ján Šnyrych, aktuálne sa začalo pracovať aj na prevode aplikácií do 
češtiny. Údajne ide o časový horizont niekoľkých týždňov.    
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Autonómne funkcie 

Základné časomerné funkcie je možné využívať i bez prepojenia 
hodiniek s mobilom. Ide o zobrazenie času a dátumu, stopky a minútky. 
Čas a dátum sa dajú na hodinkách ručne nastavovať, čo však nie je 
potrebné, pretože pri prepojení s mobilom sa Dot Watch automaticky 
synchronizujú s telefónom. 

Inteligentné funkcie 

Ako „chytré“ funkcie tu označujeme tie, k využívaniu ktorých je nutné 
prepojenie s telefónom. Do mobilu je najskôr treba nainštalovať aplikáciu 
Dot Watch, pomocou ktorej sa hodinky s mobilom prepoja cez Bluetooth. 
Jej prostredníctvom potom prebieha celá komunikácia medzi mobilom 
a hodinkami. 

Aplikácia je k dispozícii ako pre iOS, tak pre Android. Treba však dať 
pozor na to, že k dispozícii sú dve verzie aplikácie – Dot Watch 1 a Dot 
Watch 2.  

Aby hodinky boli s mobilom v spojení, musí byť aplikácia Dot Watch stále 
spustená na pozadí. V praxi sa preukázal dosah Bluetooth pripojenia 
hodiniek približne päť metrov, čo je o niečo menej ako pri niektorých 
iných Bluetooth zariadeniach. Pri prekročení tejto vzdialenosti sa 
spojenie preruší, ale ak sa hodinky znovu priblížia na dostatočnú 
vzdialenosť, spojenie by sa malo automaticky obnoviť. 

Čítanie notifikácií 

Kedykoľvek sa na mobile objaví nové upozornenie z akejkoľvek 
aplikácie, upozorní na to užívateľa dvojité zavibrovanie. V tej chvíli stačí 
stlačiť tlačidlo Select a možno si celé upozornenie prečítať. 

Hodinky zobrazia názov aplikácie, z ktorej upozornenie pochádza, 
odosielateľa, obsah danej správy a jej čas. Štvorznakový text sa posúva 
dotykovým senzorom. K dispozícii je ešte možnosť automatického 
posunu, ktorá sa dá  aktivovať tlačidlom Select. Text sa potom posúva 
v určitých časových intervaloch automaticky. 

Rýchlosť a ďalšie parametre posunu si môžeme nastaviť. Hodinky si tiež 
posledných sto notifikácií pamätajú. 

Na záver 

Dot Watch je celkom nový typ pomôcky pre nevidiacich a prináša novú 
technológiu zobrazovania Braillovho písma. Oproti pomôckam 
s hlasovým výstupom je ich prednosťou úplná diskrétnosť. 
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S Dot Watch si môžete napríklad v škole či v divadle zistiť, čo nového sa 
objavilo vo vašom mobile, bez toho, aby ste rušili okolie. Ich 
chvályhodným cieľom je priviesť k využívaniu bodového písma aj tých, 
ktorí sa k tomu doposiaľ neodhodlali. Potenciál majú vďaka tomu, že sú 
cenovo najdostupnejším braillovským zariadením na našom trhu, ich 
obsluha je jednoduchá a obsahujú aj niektoré funkcie pre výučbu 
Braillovho písma.  

Na youtube - link https://www.youtube.com/watch?v=Nc89I9nsfVc 
zverejnila Alza takmer 17-minútový rozhovor s nevidiacim užívateľom 
Zdeňkom Rybákom. Okrem podrobného popisu respondent pridáva 
mnoho osobných skúseností a zaujímavých postrehov. 

Viac informácií nájdete aj na www.tyflokabinet.cz v článku, z ktorého 
sme významne čerpali informácie.  

Podľa uvedených zdrojov spracoval Josef Zbranek 

 

U Dot Watch je sympatická (nemajú reproduktor) vibračná odozva 
takmer na všetky užívateľove akcie. FOTO – WEB DOTINCORP.COM 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc89I9nsfVc
www.tyflokabinet.cz
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Oznamy 

Opustila nás naša Oľga 

 

Dňa 14. mája tohto roka o jednej hodine nad ránom poslednýkrát 
vydýchla naša Oľga Cuprišinová. Narodila sa 3.7.1955 na Ukrajine. Po 
príchode na Slovensko sa usadila v Krajnej Bystrej a potom v Stročine 
v okrese Svidník. Ukončila Gymnázium vo Svidníku a práca účtovníčky 
ju priviedla na JRD do Okruhlého.  

Tu sa aj vydala a tu až do konca dožila svoj, obetavou prácou naplnený 
život. 

Čo treba o Oľge povedať? Milovala svoju rodinu – manžela a dvoch 
synov s ich rodinami. Mala rada okolo seba ľudí, rozdávala sa ako 
najviac vedela. Nikdy, ale ozaj nikdy, neodmietla pomoc. Nepoznala 
slovo nemôžem, nedá sa. 

Od začiatku vzniku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
vstúpila do jej radov. Tu mohla robiť to, po čom najviac tužila – odovzdať 
sa službe iným. 

Niekoľko rokov pracovala ako terénna pracovníčka, potom na Krajskom 
stredisku ÚNSS v Prešove a zároveň robila sekretára Krajskej rade 
ÚNSS v Prešove. A aby toho nebolo málo, robila ešte aj tajomníčku 
základnej organizácie ÚNSS vo Svidníku. 

Nečakala žiadnu pochvalu, pretože jej práca, pre nás zrakovo 
postihnutých, bola nezištná. V Únii našla svoj zmysel života. 

Čo by sme ti teraz povedali? Chýba nám tvoje rozprávanie, tvoje 
nadšenie pre akúkoľvek myšlienku, ktorou by si mohla pomôcť človeku. 
Chýba nám tvoj smiech. Mali sme ťa radi. 

Nezabudneme na teba, Oľga. Na teba sa totiž zabudnúť nedá. Navždy 
ostaneš v našich srdciach. Odpočívaj v pokoji. 

Predsedníčka Nadežda Muščíková a celý výbor základnej organizácie 
ÚNSS vo Svidníku 
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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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Ľubovnianske múzeum s nálepkou „Bezbariérové“ 

 

Na začiatku bola prosba Tomáša Demiana o spoluprácu pri 

diplomovej práci na tému sprístupňovanie múzea pre nevidiacich 

a slabozrakých. Nasledovali roky zamerané na tvorbu expozícií 

a programov určených marginalizovaným skupinám či odborné 

vzdelávanie múzejníkov na medzinárodných vedeckých 

konferenciách v oblasti debarierizácie podporených ministerstvom 

kultúry.  

Základná koncepcia spomínanej diplomovej práce, ktorá v roku 2011 
primäla pracovníkov Ľubovnianskeho múzea - hradu a skanzenu v Starej 
Ľubovni začať dobývať nedobytné, zahŕňala vytvorenie:  

• vodiacej línie v skanzene: súboru technických prvkov, reliéfnej mapy 
a popiskov v Braillovom písme;  

• sprievodcu v Braillovom písme plného informácií o sprístupnených 
objektoch: bezplatne si ho môžete požičať v pokladni; 

• trojrozmerných modelov: ide o zmenšeniny vybraných drevených 
stavieb, ktoré sa spolu s popiskami v Braillovom písme nachádzajú vždy 
pred vstupom do samotných objektov;  

• haptickej expozície: je súčasťou takzvanej Drevenice z Jarabiny 
a obsahuje výber predmetov bežnej potreby. Opäť s popiskami 
v bodovom písme.  

Múzeu v Starej Ľubovni to na naše šťastie a šťastie mnohých iných, 
nestačilo. 

Informácie dostupné už od vstupu 

Dlhodobá spolupráca s Krajským strediskom Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Prešove a Slovenskou knižnicou 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa po prvých pozitívnych 
ohlasoch poriadne zintenzívnila. 

V roku 2012 sa návštevníkom dostala do rúk publikácia v Braillovom 
písme približujúca stručné dejiny hradu a jeho najzaujímavejšie časti, 
doplnená reliéfnymi obrázkami vybraných exponátov. Dnes je 
Ľubovnianske múzeum jednou z najlepšie sprístupnených kultúrnych 
inštitúcií u nás. 
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Drevené tabuľky s bodkovaným popisom umiestnené na kľúčových 
miestach nás povedú z parkoviska pod hradom na prvé nádvorie, kde 
takisto nezostaneme bez informácií a celý objekt máme vďaka bronzovej 
makete hradu v mierke 1:200 doslova ako na dlani. 

Ani stavebný vývoj hradu Ľubovňa nám nezataja. Predstaví ho haptická 
expozícia kamenných artefaktov, takzvaného lapidária.  

Československý unikát  

Ostatným počinom Ľubovnianskeho múzea je reliéfna kniha s audio-
deskriptívnym sprievodcom, ktorá nevidiacich a slabozrakých 
návštevníkov oboznámi s interiérom i exteriérom dominanty skanzenu – 
zrubového gréckokatolíckeho kostolíka východného obradu z Matysovej 
z roku 1833 zasvätenému sv. Michalovi archanjelovi.  

„Ide o knihu, ktorej strany o veľkosti zhruba 50 krát 50 centimetrov boli 
vytvorené na 3D tlačiarni. Nelistujú sa, ale pomocou mechanizmu 
posúvajú ako zásuvky,“ hovorí správca hradu Jozef Balužinský. 

„Pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov by boli tieto skvosty inak 
skryté – očami ho vnímať nedokážu, alebo len neúplne a skreslene. 
Tieto reliéfne obrázky a popis im umožnia spraviť si predstavu o prvkoch 
mobiliára kostolíka, ako je barokovo-klasicistický ikonostas, v ktorom sa 
nachádzajú niektoré ikony staršie ako samotný kostolík, a nádherne 
zdobené cárske dvere,“ dopĺňa.  

Ďalší rozmer dielu dodáva audio-deskriptívny komentár. Vďaka nemu sa 
dozvieme množstvo zaujímavostí nielen o kostole, ale aj o skanzene ako 
takom. Autorkou textov je prekladateľka Ildikó Gúziková. 

Ako sama hovorí, pri tejto práci sa musela skutočne veľmi sústrediť na 
to, čo má pod prstami a zároveň na to, čo vidí, čo návštevník so 
zrakovým postihnutím nebude mať možnosť vidieť. Toto všetko musela 
so slovom spojiť tak, aby to bolo absolútne zrozumiteľné. Každé slovo 
muselo byť preto použité vo svojom „naozajstnom“ význame, aby 
nedošlo k nepochopeniu či skresleniu.  

Na realizácii knihy sa s podporou Vyšehradského fondu okrem 
pracovníkov múzea podieľala nadácia HUMANDOC a Trnka, n. o. Jej 
krstnou mamou sa stala mimoriadne úspešná lyžiarka so zrakovým 
postihnutím Henrieta Farkašová.  

Ďakujeme! 
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Pracovníci Ľubovnianskeho múzea by nám skutočne mohli byť  
v mnohom vzorom. Je naozaj obdivuhodné, s akým nadšením 
a energiou sa púšťajú do nových a nových projektov, ako sa rok čo rok 
otvárajú skupinám ľudí, ktoré mali doteraz možnosti kultúrneho vyžitia 
obmedzené. 

Srdečne ďakujeme za váš zápal, za presvedčenie, že aj keby sa len 
jeden človek mohol vďaka tomu nadýchať skanzenu a hradu v Starej 
Ľubovni, tak to stálo za to. 

Dušana Blašková 

 

 

Ostatným počinom Ľubovnianskeho múzea je reliéfna kniha s audio-
deskriptívnym sprievodcom, ktorá nevidiacich a slabozrakých 
návštevníkov oboznámi s interiérom i exteriérom dominanty skanzenu. 
Jej strany vytvorili na 3D tlačiarni. Nelistujú sa, ale pomocou 
mechanizmu posúvajú ako zásuvky. FOTO – ĽUBOVNIANSKE 
MÚZEUM 
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Divadlo s audiokomentárom? Prečo nie! 

 

Nevidiaci a slabozrakí diváci si hru Bårda Breiena s názvom Kurz 

negatívneho myslenia, ktoré bravúrne stvárnili poslucháči 

magisterského štúdia VŠMU, v uplynulej sezóne vychutnali 

s audiokomentárom. Naživo z oddelenej réžie s výhľadom na 

javisko ho čítala Adriana Geričová. 

Vysoká škola múzických umení - to je popri nevyhnutnej teórii aj 
kvantum praxe a samostatných výstupov. S týmto na pamätí nikoho 
z vás neprekvapí, že keď si červený alebo modrý zamatový tubus prosia 
absolventi divadelného manažmentu, musia okrem teoretickej 
diplomovej práce pripraviť a zrealizovať ešte projekt, reálnu produkciu, 
ktorá by bola obohatením súčasného divadla. 

„Nemôžem povedať, že mi táto myšlienka skrsla v hlave zo dňa na deň, 
práve naopak,“ odpovedá na otázku, ako to celé začalo Natália 
Kuchtová, s ktorou sme si prvýkrát telefonovali vlani, niekedy pred 
koncom roka. 

„Až po niekoľkých hodinách rozhovorov s pedagógmi sme sa spoločne 
utvrdili tom, že v mojom diplomovom projekte pôjdeme cestou 
sprístupňovania inscenácií aj ľuďom so zrakovým, sluchovým a telesným 
postihnutím,“ hovorí. 

Stačil malý prieskum, aby bolo jasné, že divadelných predstavení 
s audiokomentárom či titulkami v posunkovom jazyku u nás niet. Keďže 
realizátori s obdobným typom projektu nemali skúsenosti, obrátili sa na 
zahraničné scény. Radami prispeli Magyar Szinház z Budapešti, 
Hampstead Theatre z Londýna a Teatr Rozmaitosci z Varšavy.  

Dve výnimočné predstavenia uplynulej sezóny 

Divadelná fakulta VŠMU disponuje štyrmi divadelnými priestormi: troma 
komornejšími (Štúdio Kaplnka a Štúdio Burkovňa na Ventúrskej a Štúdio 
1 na Zochovej) a priestorom Divadla Lab na Svoradovej. Teda len pár 
desiatok metrov od Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých 
bratislavskej Mestskej knižnice. 

A keďže iba to má k dispozícii oddelenú réžiu s výhľadom na javisko, 
odkiaľ je možné inscenáciu naživo komentovať, v spolupráci s Úniou 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa vyberalo zo štyroch hier 
aktuálne uvádzaných v tejto sále. Podarilo sa. Dve predstavenia hry 
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Bårda Breiena s názvom Kurz negatívneho myslenia boli v divadelnej 
sezóne 2017/2018 v čomsi výnimočné.  

Ten, kto prišiel do sály včas, mal možnosť pozorovať skupinku 
niekoľkých nevidiacich a slabozrakých, ktorí sa pred predstavením 
prechádzali po javisku a v sprievode organizátorov si prezerali scénu 
a jednotlivé rekvizity. 

Keď sa potom všetci usadili a už-už to vyzeralo, že sa predstavenie 
môže začať, pred hľadisko sa postavila Adriana Geričová a predčítala im 
bulletin – základné informácie o autorovi, hre, osobách a obsadení, 
dokonca aj opis postáv. 

Každý z nich napokon dostal prekladateľskú staničku so slúchadlom. Až 
po tom bolo všetko a všetci pripravení na psychologickú drámu 
o medziľudských vzťahoch zmiešanú so sarkastickou čiernou komédiou, 
ktorá návštevníkov divadla zaviedla na jedno z terapeutických stretnutí, 
kde sa nemilosrdnou iróniou poodhaľovalo množstvo skrytých lží 
a sebaklamov protagonistov, ľudí zväčša s telesným postihnutím. 

Za audiokomentár vďačíme spoločnosti Teledata, s. r. o, a Adriane 
Geričovej, ktorá inscenáciu naozaj výborne naživo komentovala. 

Niekoľko repríz 

„Naším cieľom je ponúkať predstavenia počas celej divadelnej sezóny 
v niekoľkých reprízach. Momentálne diskutujeme o tom, ako často by 
sme mohli nasadzovať predstavenia aj s audiokomentárom, preto je ešte 
priskoro hovoriť o tom, ako presne to celé bude,“ ozrejmuje Natália 
Kuchtová, autorka myšlienky. 

„Týka sa to aj predstavení s titulkami pre ľudí so sluchovým postihnutím 
a pre ľudí s ťažkosťami  motoriky,“ spresňuje.  

Aktuálne informácie o inscenáciách s audiokomentárom budeme 
zverejňovať na stránkach www.divadlolab.sk a www.unss.sk a na 
sociálnych sieťach. 

Dušana Blašková 
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Divadelné predstavenia s audiokomentárom sú u nás výnimkou. K prvým 
v divadelnej sezóne 2017/2018 patrí hra Bårda Breiena Kurz 
negatívneho myslenia. Zrakovo postihnutí ju mohli zhliadnuť (a vypočuť 
si aj to, čo sa deje na javisku) vďaka audiokomentáru Adriany Geričovej 
v bratislavskom Divadle Lab. FOTO – DIVADLO LAB 
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V Hendikupe ide o viac, ako o peniaze 

 

Nekupujte veci, ale umenie, príbehy, pocit, význam, zážitok. 

Nekupujte veci, ale podporujte. Tieto slová vystihujú hlavnú 

myšlienku a filozofiu projektu eshopu Hendikup.sk. Na webe ho 

spustili koncom vlaňajška a nájdete na ňom aj originálne umelecké 

výrobky z prútia od Janette - autorky so zrakovým postihnutím. 

Eshop Hendikup.sk je zaujímavý ponukou originálnych a netuctových 
výrobkov. A zároveň sa snaží posunúť hranice bežného internetového 
predaja na novú úroveň. Cieľom zostáva zviditeľnenie produktov 
a služieb, no nejde o hocijaké produkty. 

„Ide o výrobky vytvorené šikovnými a talentovanými ľuďmi so 
zdravotným postihnutím, ktorých spoločnosť stále úplne nerešpektuje. 
Náš projekt je zároveň možnosť, ako takíto ľudia môžu prezentovať 
a predávať svoje jedinečné handmade výrobky a tak si finančne 
prilepšiť,“ hovoria zakladatelia Diana Šilonová, Ivan Páleník a Marek 
Paulovič. 

„Zdravotne postihnutí nemajú radi, ak im chce stále niekto pomáhať. 
Ľuďom so zdravotným postihnutím sa asistuje, nepomáha. Viem to 
posúdiť, keďže sám som jedným z nich. Hlavné je podporovať ich 
a vytvárať im rovnocenné podmienky. Našim cieľom je podporiť tých, čo 
si to zaslúžia, snažia sa, robia niečo a nič nechcú zadarmo. Chceme 
týmto ľuďom povedať, že sú potrební vďaka ich vedomostiam 
a tvorivosti,“ dodáva Ivan Páleník. 

Keď sa nedá zamestnať 

Autori myšlienky hovoria, že „za každým výrobkom sa skrýva jedinečný 
príbeh jedného z výrobcov, ktorý sa rozhodol len tak sa nevzdať a vziať 
život pevne do svojich rúk.“ To je aj príbeh Janette Horbanovej, ktorá žije 
na juhu Slovenska. Z jej dielne vychádzajú do sveta rôzne rustikálne 
košíky z pedigu a ratanu, no aj krosná a tašky vypletané i originálne 
prútené doplnky interiéru JaaBo. Získané peniaze chce použiť na 
dioptrickou pomôcku. 

Nejde tu však iba o ne. „Dôležité je prezentovať ľuďom so zdravotným 
postihnutím, aby sa nezatvárali doma a aby tvorili. Alebo robili so sebou 
niečo. To je aj cieľom spolupráce s Hendikupom – zviditeľniť ľudí, ktorí 
sú svojim spôsobom donútení zostať doma.  
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„V mojom prípade nie je možné sa zamestnať,“ hovorí Janette.  Jej 
zrakové postihnutie sprevádzajú vnútroočné zápaly, ktoré znemožňujú 
súvislú prácu – pri zápale musí všetko odložiť, začať liečbu, prípadne aj 
odísť do nemocnice. „Nejde len o to, že nevidím. To by som mohla 
fungovať v práci. Doterajšie zápaly však všetko komplikovali,“ vysvetľuje. 

Od papiera k prútiu 

Janette začala najskôr tvoriť z papiera. Pred ôsmimi rokmi ju však 
oslovilo prútie, pri ktorom aj zostala. Je samouk. To, čo vie, sa naučila 
sama. 

Hoci pri práci používa aj zrak, prútie jej vyhovuje najmä pre kontrolu 
hmatom.„Cítim ho rukami. Cítim steny, okraje výrobku, na ktorom 
pracujem. Keď sa pomýlim, dokážem chybu opraviť, “ hovorí Janette. 

Napríklad prútené dielko JaaBo vypletie za jedno poobedie, aranžovanie 
si však už vyžaduje zrak a špeciálne upravené optické pomôcky a to už 
zaberie ďalšieho trištvrte dňa. Stojí však za to. Originálny, priestorovo 
členitý  ihlan na ozdobu interiéru získal názov zo spojenia mien Janette 
a jej manžela Bohumíra, ktorý sa, okrem iného, zaoberá drevorezbou. 

Jenettine výrobky si kupujúci môžu pozrieť na fotografiách na webe, no 
aj naživo. Je pred ňou nová výzva – v septembri sa bude prezentovať na 
výstave Trenčín mesto módy. 

Halka Tytykalová 

 

Originálny, priestorovo členitý  ihlan na ozdobu interiéru JaaBo získal 
názov zo spojenia mien Janette a jej manžela Bohumíra. FOTO – HAND 
MADE JANETT 
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Autori myšlienky Hendikup.sk hovoria, že „za každým výrobkom sa 
skrýva jedinečný príbeh jedného z výrobcov, ktorý sa rozhodol len tak sa 
nevzdať a vziať život pevne do svojich rúk.“ To je aj príbeh Janette. 
FOTO – ARCHÍV J. 

 

Pozývame vás na koncert 

 

V októbri sa uskutoční benefičný koncert, spievať budú Terézia 

Kružliaková, Martin Babjak a Ján Babjak. Výnos pôjde na pomôcky 

a na rozvoj spolkovej činnosti. 

Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS) číslo 22 Lučenec, Mesto Lučenec a LUKUS vás srdečne 
pozývajú na benefičný koncert Lúče sŕdc, ktorý sa uskutoční dňa 
26.10.2018 o 18.00 hod. v Synagóge  Lučenec. 

Na koncerte budete môcť počuť takých umelcov, ako sú Terézia 
Kružliaková (spev), Martin Babjak (spev), Ján Babjak (spev) a Daniel 
Buranovský (klavírny sprievod). 

Vstupné na koncert je 15 eur na osobu.  

Vstupenky sú dostupné v predpredaji: 

• prostredníctvom www.kultura.lucenec.sk, 

• v Mestskom informačnom centre Lučenec - Radnica, Ulica Dr. Herza 
240/1, Lučenec 
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• v predajni Trinásty (Zlatá ulička) Lučenec, 

• v Mestskom kultúrnom stredisku, Námestie A. H. Škultétyho 738/4, 
Veľký Krtíš. 

Členovia Základnej organizácie ÚNSS číslo 22 Lučenec a ich 
sprievodcovia budú mať zvýhodnené vstupenky. Môžu si ich kúpiť 
v kancelárii Základnej organizácie č. 22 Lučenec, Námestie republiky 
č.26 (bývalá budova ONV, vchod z boku), 3. poschodie, a to každý 
pondelok v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Predpredaj vstupeniek začína 27. augusta, končí sa dňom benefičného 
koncertu alebo dňom vypredania vstupeniek na koncert. 

Výťažok z koncertu bude použitý na zakúpenie nových kompenzačných 
pomôcok a na rozvoj spolkovej činnosti v Základnej organizácii ÚNSS 
Lučenec. 

Renata Oláhová 

Slepecké trapasy 

autorská a čitateľská súťaž o ceny, 3. kolo. 

„Prosím si jednu veľkú miešanú!“ zahlásil som do stánku s točenou 
zmrzlinou, v útrobách ktorého som obsluhu len tušil. „Ja som elektrikár, 
pane. Slečna príde hneď.“ 

To sa mi pritrafilo v prvý augustový deň. Áno, život každodenný nám 
prináša nové a nové komické situácie, o ktoré sa naše nevidenie či zlé 
videnie spoľahlivo postará. Len ich dať na papier či naťukať do počítača. 
Naozaj by sa zišlo, zásoby dochádzajú. 

Do druhého kola našej súťaže sa zapojilo 14 hlasujúcich, čiže o tri menej 
ako v kole prvom. Asi sa na tom podpísalo aj meškanie 3. čísla našich 
časopisov. To však iste plne vyváži pocit nášho bezpečia zaistený 
zvýšeným stupňom ochrany našich osobných údajov.  

Toto kolo nebolo zďaleka tak vyrovnané ako kolo prvé. Suverénne 
zvíťazil Štefan Kiss s príspevkom číslo 7 Kto je otec. Získal 24 bodov zo 
42 možných. Krásne prežité, spracované, vypointované. Najúspešnejšie 
mu s 11 bodmi sekundovala Silvia Milošovičová trapasom číslo 9 Šaty 
robia človeka. Čestné body si odniesli Ľudovít Nagy (4) za príspevok 
číslo 10 Máte zlú palicu a Renáta Filová (3) za príspevok číslo 6 
V bazéne. 
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Bez bodu zostal príspevok Renaty Oláhovej číslo 8 V spálni. Napriek 
tomuto výsledku však jedna z čitateiek spomenula, ako sa na ňom 
nasmiala. Priznajme si však, že túto príhodu, aj keď bola vtipná, 
nezavinil zlý zrak či nezrak. Prihodiť sa mohla každému.       

Víťazovi Štefanovi Kissovi a vyžrebovanému hlasujúcemu Jánovi 
Bognerovi posielame vecné ceny.  

Nové príbehy a pravidlá 

Ideme sa zabaviť ďalšími piatimi príbehmi. Každý hlasujúci môže medzi 
svojich favoritov rozdeliť tri body v ľubovoľnom pomere, teda trom po 
jednom bode, alebo jednému tri body, či dva body tomu a jeden inému. 

Pripomíname, že hlasovať môžu aj autori zverejnených trapasov. 
Samozrejme, nemôžu hlasovať za ten svoj. Posielajte aj nové trapasy. 
Druhým tak prinesiete zábavu i poučenie.     

Hlasy môžete posielať do nedele  30. septembra 2018, písomne 
i v Braillovom písme na adresu: Úrad ÚNSS, časopis Dúhovka, Sekulská 
1, 842 50 Bratislava, e-mailom na duha@unss.sk, do predmetu správy 
napíšte Hlasovanie. Pri hlasovaní uveďte svoj kontakt. 

Josef Zbranek 

11. Uterák  

V roku 2009 som prišla o zrak. Bolo nesmierne ťažké vyrovnať sa s tým. 
Ako tak som to zvládala, aspoň som sa o to snažila. V dôsledku ďalšieho 
postihnutia som sa musela naučiť aj znova chodiť. 

Po návrate do reality som dostala návrh na kúpeľnú liečbu. Kam inam 
ako do Kováčovej, kde dali už nejedného pacienta do poriadku. A tak 
v januári 2010 sme vyrazili do tohto zariadenia.  

Keď som pracovala, rada som sa upravovala, k čomu patrí aj namaľovať 
sa. Veď ako predavačka som musela aj trošku vyzerať a tak ma v tejto 
liečebni upravovala švagriná, ktorá bola so mnou prvé dva týždne. 

Po pár dňoch v kúpeľoch mi teda navrhla, že ma namaľuje. Samozrejme 
k tomu patrí riadny make-up teda dermakol, špirála, farba na líčka 
a nakoniec jemný rúž. Všetko bolo v poriadku aj som sa lepšie cítila. No 
prišiel večer a to už bolo treba odstrániť rôzne farby - nátery. 

Švagriná ma zaviedla do kúpeľne a povedala mi, kde sa čo nachádza. 
Vzala som mydlo, poriadne si namydlila tvár, ešte poriadnejšie si ju 
umyla vodou a natiahla som ruku pre uterák, ktorý visel blízko umývadla. 
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Lenže - čo čert nechcel. Spadol mi na zem a tak som si povedala, že to 
je vec, ktorú zvládnem a nemusím volať švagrinú. 

Zdvihla som ho zo zeme a tešila sa, aká som šikovná. Poriadne som si 
vyutierala tvár s dobrým pocitom, že nie som nemehlo. Ale pre istotu 
som uterák držala v ruke a spýtala sa, či som dobre poutieraná...  
Švagriná zdvihla hlavu od rozčítanej knihy a pýta sa: „To si sa utierala 
s týmto, čo máš v ruke?“ prikývla som hlavou  a nechápala prečo sa tak 
rehoce.  

Po takomto doslova hurónskom rehote mi jednoducho povedala: „Tak sa 
otoč, znova sa umy a utri sa už tentoraz uterákom!“ Stále som 
nechápala.  Vysvetlila mi, že to čo držím v ruke ako uterák je podložka 
na zem. A tak sme sa začali smiať obidve. Od vtedy si už dávam pozor 
do čoho sa utriem, aj keď sa už nemaľujem. 

Denisa 

12. Pohladkanie 

Raz, na klubovom dni ÚNSS, sedeli sme viacerí okolo dlhého stola 
a kamarátov čierny pes behal pod ním a hľadal, kde by čo zbodol. Mala 
som dlhú chvíľu a tak, keď som zbadala pod stolom niečo čierne, dala 
som sa to hladkať. Až keď prišiel k ruke aj psík, uvedomila som si, že 
miesto psa hladkám po nohe susedu. Ešte, že sme tam boli všetci 
„svoji“, stačilo len povedať, že som sa pomýlila...  

Renáta Filová 

13. Labroš Pažroš 

Môj prvý vodiaci pes Corra bola tiež Labroš - pažroš na pohľadanie. 
Často sa nám stávalo, že išla mamička s dieťatkom oproti nám. Dieťa si 
nieslo nejakú maškrtku v ručičke. Keď prekráčali okolo, už si v ručičke 
nenieslo nič... 

Snežienka 

14. Nekecajte mi do toho 

Táto situácia sa mi stáva pravidelne v práci, ale raz sa mi prihodila aj na 
cestách. Prisadol si nejaký pán a začal: „Ako sa máš?“ Som zvyknutý 
rozprávať sa s cudzími, tak som odpovedal: „Dobre, a vy?“ Na to sa pán 
otočil a podráždene zareagoval: „Nekecajte mi do toho. Telefonujem!“ 

(or) 
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15. V reštaurácii 

Boli sme s celou rodinou – s dcérou Laurou a mojimi synovcami na 
dovolenke v Podhájskej. Išli sme na obed do reštaurácie. Keďže som už 
prakticky nevidiaca, vo vnútri bola pre mňa dosť tma. Objednali sme si 
pitie, naliala som si a napila sa... 

Čašníčka priniesla zabalené v servítkach príbory a vraví: „Zapálim vám 
sviečku, lebo je tu tma. Ale kde ju máte? „Vtom som ja dopila to, čo som 
mala v pohári. „Pani, veď tu je, vy ste si do nej naliali Colu!“ 

A presne tak – ja som si naliala do pohára so sviečkou a nikto z rodiny, 
ani ja, sme si to nevšimli. Tak sme sa aj s čašníčkou spolu zasmiali...  

Začali sme jesť. Mala som nejaké mäso a zemiaky, tak som začala jesť, 
krájať si, no išlo to veľmi ťažko. Bol to naozaj taký zvláštny príbor, nedalo 
sa nič nakrájať... V tom mi moja mama hovorí: „Silvia, veď ty máš dve 
vidličky! Síce odlišné, ale vidličky.“ 

Takže k môjmu tanieru sa dostali do servítky zabalené lyžica a dve 
odlišné vidličky. Ja som bola presvedčená, že je to normálne komplet 
príbor – tá jedna vidlička mala drevenú rúčku a vyzeralo to ako nôž. Keď 
som poprosila čašníčku o nôž a vysvetlila som jej, že práve ja som 
dostala dve vidličky, zasa sme sa všetci rozosmiali, teraz oveľa 
hlasnejšie. 

Cítila som sa ako v Kocúrkove. Nakoniec to bolo celkom fajn. 
Zapamätala si ma a celý týždeň, keď sme tam prišli, sa k nám správala 
ako k starým známym.  

Silvia Milošovičová 

 

Spracoval Josef Zbranek 
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