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Partneri projektu 

 

Slovinská asociácia študentov so zdravotným postihnutím (DŠIS) je 

dobrovoľnícka nezisková a nezávislá organizácia študentov so špeciálnymi 

potrebami. Zameriava sa hlavne na rozvoj rovnakých príležitostí, inkluzívne 

stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie študentov so zdravotným postihnutím a 

na ich podporu v aktívnom, spoločenskom, kultúrnom a športovom živote. Okrem 

toho pracovníci organizácie poskytujú komplexné poradenstvo pri štúdiu, prepravnú 

službu a osobnú asistenciu. Viac informácií priamo na stránke združenia DŠIS. 

 

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) vznikla v auguste 2011 

ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych 

sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 

2009. Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre 

rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach. Platforma združuje 

dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku. Viac 

informácií priamo na stránke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií PDCO. 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ÚNSS je občianske združenie, 

ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. Jej 

hlavným cieľom je obhajoba práv a záujmov osôb so zrakovým postihnutím, ako i 

poskytovanie služieb (sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a iné aktivity) pre 

zvyšovanie nezávislosti nevidiacich a slabozrakých. V súčasnosti má zhruba 4 000 

členov. Svoje služby poskytuje prostredníctvom krajských stredísk ľuďom so 

http://www.dsis-drustvo.si/
http://dobrovolnickecentra.sk/
http://dobrovolnickecentra.sk/
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zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Viac informácií priamo na 

stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

  

http://www.unss.sk/
http://www.unss.sk/
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Úvod 

Je možné vymyslieť dokonalú aktivitu či hru úplne pre všetkých? Vieme dosiahnuť 

univerzálnu ľudskú spokojnosť? Samozrejme, nech sa snažíme akokoľvek, 

nedokážeme vyhovieť každému na svete. Je to spôsobené najmä tým, že sme ľudia 

s rôznymi osobnosťami, povahami a pohľadom na svet. Na druhej strane však vďaka 

vlastnostiam, akými sú tvorivosť, flexibilita a otvorenosť, vieme navrhovať také 

programy a aktivity, ktoré sú dostatočne inkluzívne a zaujímavé pre čo najširšiu 

skupinu. 

Prostredníctvom tejto príručky chceme pracovníkom s mládežou načrtnúť niekoľko 

možností na zapájanie nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí do spoločenských, 

občianskych, športových a kultúrnych podujatí a aktivít. Aby bolo takéto zapájanie 

úspešné, je zaiste dobré oboznámiť sa s niektorými špecifikami podpory inkluzívnych 

skupín – teda takých, v ktorých sa napríklad vyskytujú mladí ľudia so zrakovým 

postihnutím, ale rovnako i bez neho. Aj preto v rámci príručky ponúkame prehľad 

základných poznatkov o charakteristike zrakového postihnutia a jeho dôsledkoch pre 

život, o možnostiach vhodnej pomoci a komunikácie s nevidiacimi a slabozrakými. 

V neposlednom rade zhŕňame aj veľa užitočných rád, ktoré sa týkajú úpravy 

prostredia za účelom zjednodušenia orientácie a samostatného pohybu osôb so 

zrakovým postihnutím, alebo sprístupňovania elektronických či tlačených informácií. 

Keďže do inkluzívnych skupín často zapájame aj dobrovoľníkov prípadne mladých 

ľudí s úplne iným typom znevýhodnenia, v príručke nájdeme aj užitočné informácie 

z oblasti mentoringu a manažmentu dobrovoľníkov. 

Všetky kapitoly sú súhrnom teoretických i praktických poznatkov získaných aj počas 

aktivít medzinárodného projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

s názvom YALTA – Youth Activation – Long Term Ambition / Aktivizácia mládeže – 

dlhodobá ambícia. 

Čo je YALTA? 

Tento exoticky znejúci názov je nielen turisticky uznávanou destináciou, ale aj 

názvom medzinárodného projektu financovaného z programu Erasmus+, ktorý Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska spustila v septembri 2015. Jeho ambíciou je 
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predovšetkým „naštartovať“ nevidiacu a slabozrakú mládež k vlastnej aktivite 

a občianskej angažovanosti a zároveň začať s ich systematickou podporou. 

Na projekte okrem Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spolupracujú 

aj Slovinská asociácia zdravotne postihnutých študentov (DSIS) a Platforma 

dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO). Všetky tri organizácie disponujú 

určitým know-how či už z oblasti špecifík podpory nevidiacich a slabozrakých 

(ÚNSS), práce so zmiešanými mládežníckymi skupinami (DSIS), alebo koordinácie 

a manažmentu dobrovoľníkov (PDCO). Viacero užitočných poznatkov je tak práve 

vďaka tomuto pestrému partnerstvu zhrnutých aj v jednotlivých kapitolách príručky. 

Prečo YALTA? 

Mladí ľudia so zrakovým znevýhodnením sú v našich podmienkach zväčša 

sústredení v školách pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči. 

V súčasnosti však viacerí študujú aj integrovane, zostávajú vo svojich regiónoch. 

Škola síce predstavuje vynikajúcu možnosť na utváranie nových priateľstiev 

a získavanie skúseností, ale po odchode z nej sa mladým ľuďom so zrakovým 

postihnutím často znižujú možnosti aktívneho zapájania sa do rôznych neformálnych 

aktivít a niektorí si osvojujú aj pasívnu rolu prijímateľa starostlivosti. Postupné 

posilňovanie závislosti od pomoci iných následne len zvyšuje obavy z neprijatia zo 

strany „vidiacich“ rovesníkov, prirodzene zamedzuje akúkoľvek vlastnú občiansku 

angažovanosť a vedie k izolácii a pocitom osamelosti. 

A čo ďalej? 

Aby sme zabránili práve spomínanej izolácii a pasivite, v rámci projektu YALTA sme 

sa prostredníctvom cyklu vzdelávacích aktivít pokúsili vybraných mladých ľudí so 

zrakovým postihnutím i bez neho zorientovať vo viacerých aktuálnych témach. Medzi 

takýmito témami bolo napríklad projektové riadenie, líderské zručnosti, práca 

s rovesníckou skupinou a pod. Na druhej strane sme sa zameriavali aj na sociálnych 

pracovníkov ÚNSS, ktorí často prichádzajú do kontaktu s mladým nevidiacim alebo 

slabozrakým človekom aj napríklad prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb. 

Sociálni pracovníci ÚNSS si tak osvojovali metódy práce s mládežou so zameraním 

na zmiešané skupiny, mentorské zručnosti a poznatky z oblasti koordinovania 

dobrovoľníkov. 
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Keďže všetky poznatky z uvedených školení sú zachytené v tejto príručke (a tiež aj 

v príručke pre mladých lídrov), očakávame, že aj po ukončení projektu bude 

pokračovať kvalitná podpora inkluzívnych skupín, a to nielen zo strany pracovníkov 

zapojených projektových partnerov, ale i zo strany akéhokoľvek pracovníka 

s mládežou. 

Prajeme úspešné „naštartovanie“ seba i iných! 

Tímea Hóková 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

hokova@unss.sk 
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1 Špecifický obraz zrakového postihnutia 

Gabriela Štítová 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

stitova@unss.sk 

Hovoriť o spôsobe, akým môžu vidieť ľudia so zrakovým postihnutím nie je 

jednoduché. Pri snahe o porozumenie ich rôznym spôsobom videnia, fungovania sa 

zrejme nevyhneme všeobecným schémam. Dvaja rovesníci s rovnakou očnou 

diagnózou, rovnakou hodnotou vízusu, sa môžu veľmi odlišovať v bežnom dennom 

fungovaní, v tom, čo robia, aké pomôcky používajú, ako zvládajú situácie a aké majú 

interakcie v prostredí. Niekto sa zameria na fungovanie v okruhu svojich blízkych, 

niekto sa osmelí preniknúť do virtuálneho sveta a prostredníctvom internetu 

komunikuje s ľuďmi z celého sveta. Niekto chodí pravidelne do práce, po známych 

trasách, vystavuje sa konfrontáciám s (vidiacimi) spolužiakmi, kolegami. A sú takí, 

ktorí vyjdú na (neznámu) ulicu, do neznámej krajiny, cestujú (spolu, sami) a spoľahnú 

sa, že… sa nájdu ľudia, ktorí budú ochotní pomôcť, že GPS s popisom cesty má 

dosah všade, že svet musí fungovať aj pre nich. Nič z tohto nehodnotí a neodsudzuje 

žiadny stupeň (samostatného) fungovania. V ideálne fungujúcej (širšej) spoločnosti i 

blízkej rodine by si každý človek (so zrakovým postihnutím) sám určoval mieru svojej 

angažovanosti, funkčnosti, spoločenského života. 

Skúste sa pozrieť na obrázok a zamyslieť sa, v čom spočívajú problémy pre človeka 

so zrakovým postihnutím ak sa chce pohybovať bezpečne v takomto prostredí. 

 

Ja vnímam splývavé, sivé prostredie. Aj keby človek so zrakovým postihnutím poznal 

trasu, zrejme by často zavadil o meniace sa stoličky okolo stolov a prácne hľadal 
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východ na cestu vľavo. Tyčky z betónových stojanov na slnečníky trčiace do výšky 

30 cm ho môžu priamo ohroziť – sú sivé ako dlažba a nie sú vo výške pása, takže ich 

môže zaregistrovať, až keď sa o ne potkne. 

Čo môže spôsobovať ťažkosti alebo naopak, môže byť nápomocné 

v nasledujúcich ukážkach stolovania? 

  

U ľudí slabozrakých s rôznymi zvyškami videnia je veľmi vhodné a potrebné myslieť 

napríklad na dobrý kontrast, ak im chceme umožniť čo najhladšie fungovanie – v 

tomto prípade stolovanie. Biely pohár na bielom podklade bude veľmi ťažko 

rozpoznateľný a môže sa ľahko prehliadnuť. Stačí zmeniť farbu podložky a hneď 

farebne vystúpi okraj taniera a človeku pomôže zorientovať sa na tanieri pred sebou. 

Veľa bežných denných činností (varenie, upratovanie, nakupovanie, starostlivosť 

o dieťa...) vie človek so zrakovým postihnutím vykonávať bezpečne a sám, pokiaľ má 

na to vytvorené vhodné podmienky. 

Týmito príkladmi sa snažíme ľuďom, ktorí žijú, pracujú, rozhodujú o prístupnom 

prostredí na úradoch, železniciach, nemocniciach a pod. alebo ktorí prichádzajú do 

kontaktu s ľuďmi so zrakovým postihnutím, priblížiť, aké môžu mať títo ľudia 

problémy s vnímaním situácie. Často sa stáva, že vyriešenie prístupnosti určitého 

prostredia je nakoniec prospešné aj pre nich samých. 

1.1 Základné charakteristiky 

Keď hovoríme o strate zraku alebo zrakovom postihnutí, máme na mysli človeka, 

ktorý aj s najlepšou možnou korekciou (okuliare, šošovky) nedokáže vidieť ostro. 

Podľa stupňa zrakovej ostrosti môže byť zrakové postihnutie v pásme slabozrakosti, 

praktickej slepoty alebo úplnej slepoty. 
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 Slabozrakí majú problémy s vykonávaním zrakovej práce, ale majú zvyšky 

zraku, ktoré sa dajú dobre využiť. Ich schopnosť zrakového vnímania je 

znížená v oblasti rýchlosti a presnosti. Pri zrakovej práci sa vyskytujú 

nepresnosti, nejasnosti, skreslenia, rýchlejšie sa unavia. [1] 

 Prakticky nevidiaci majú zachované zvyšky zraku tak, že dokážu vnímať 

svetlo, obrysy, tvary predmetov, ale nedokážu využívať zrak ako dominantný a 

jediný analyzátor pri práci, orientácii alebo získavaní informácií. [2] Dôsledkom 

sú obmedzené alebo skreslené vnemy a predstavy. [1] 

 Nevidiaci nedokážu prijímať informácie z okolitého sveta vizuálnou cestou. Sú 

odkázaní na využívanie iných zmyslov. K nevidiacim patria aj tí, ktorí sú 

schopní rozlišovať aspoň svetlo a tmu – teda majú zachovaný svetlocit. [1] 

 K zrakovo postihnutým zaraďujeme aj ľudí s poruchami binokulárneho videnia, 

u ktorých je narušená funkčná rovnováha a spolupráca ľavého a pravého oka. 

[2] V zrakovom vnímaní nedochádza k splynutiu rovnocenných obrazov na 

sietniciach oboch očí, čo spôsobuje ťažkosti najmä pri vnímaní priestoru a 

hĺbky. [1] 

1.2 Funkcie zraku 

Pre lepšie pochopenie ako rôzne môžu ľudia so zrakovým postihnutím vidieť, 

potrebujeme poznať ďalšie odborné výrazy a funkcie zraku. 

 Zraková ostrosť (na blízko a do diaľky) označuje schopnosť oka vidieť detaily 

ostro. Miestom najostrejšieho videnia na sietnici je žltá škvrna – makula. 

 Zorné pole je všetok priestor, ktorý vidíme okom pozerajúcim sa nehybne 

vpred. Zdravými očami vnímame priestor v rozpätí 180°. Centrálne zorné pole 

slúži na ostré videnie detailov a farieb. Periférne zorné pole potrebujeme na 

orientáciu v priestore a v tme. 

 Binokulárne videnie – stereopsia je schopnosť priestorového videnia oboma 

očami. Pri poškodení jedného oka strácame schopnosť vnímať hĺbku, 

perspektívu. 

 Farbocit je schopnosť oka rozlíšiť rôzne farby a ich odtiene. 

 Citlivosť na kontrast hovorí o schopnosti oka rozoznať rozdiel dvoch plôch – 

napr. objektu a jeho okolia. Sivé písmo na bielom papieri má slabý kontrast. 
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Čierny text na bielom pozadí dáva najväčší kontrast a niektorí ľudia ho 

potrebujú, aby videli čítať. 

 Adaptácia na svetlo hovorí o schopnosti oka prispôsobiť sa rôznej úrovni 

okolitého osvetlenia. [3]. 

 Zraková percepcia je schopnosť mozgu spracovať zrakovú informáciu. 

Vo všeobecnosti sa ľudia vedia lepšie vcítiť do potrieb človeka, ktorý nevidí nič 

ako vnímať rozdiely vo videní u ľudí so zvyškami zraku a podľa toho reagovať. 

1.3 Ako môžu fungovať, keď...? (dôsledky) 

1.3.1 Znížená zraková ostrosť 

Znížená zraková ostrosť sa prejaví v zastrenom obraze, človek vidí rozmazane, 

neostré obrazy, alebo akoby cez hmlu. Nepomôžu mu ani okuliare. Takmer každé 

poškodenie zraku je sprevádzané zníženou zrakovou ostrosťou a môže byť spojené 

aj so zníženým vnímaním farieb. 

Pre takýchto ľudí je ľahšie fungovať v prostredí, ktoré je pre nich dostatočne výrazné, 

kontrastné – svetlý koberec na tmavej podlahe im určí cestu cez chodbu, kontrastná 

podložka v kúpeľni pomôže vizuálne oddeliť sanitu od podlahy. Označenie 

nástupného stupňa schodiska im umožní bezpečnejší pohyb po schodisku, či pri 

nájdení obrubníka. Alebo vyššie spomínané farebne kontrastné prestieranie zvýši 

komfort pri stolovaní. Na čítanie je vhodné použiť zväčšený text (min. 14), vo 

fonte bez pätiek (arial, tahoma) alebo zväčšovaciu pomôcku (lupu). Na svoje 

poznámky používajú pero s výraznejšou stopou alebo čierne fixky. 

  

Ukážky, ako im môže pomôcť v orientácii dobrý kontrast v prostredí. 
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1.3.2 Poškodenia zorného poľa 

Poškodenie zorného poľa môže nastať v rôznej miere a v rôznych oblastiach 

zorného poľa. 

Pri centrálnom výpadku zorného poľa človek nevidí to, na čo sa pozerá. Vo 

svojom zornom poli pri priamom pohľade môže vnímať nepriehľadnú šmuhu alebo 

čierny fľak. Periférne videnie ostáva zachované, ale ním sa nedajú vidieť detaily, 

nedá sa použiť na čítanie bežného textu (môže prečítať text písaný fixkou, zväčšené 

písmo). Periférne videnie je dostatočne dobré na to, aby sa mohol vedieť pohybovať 

v priestore. Človek s centrálnym výpadkom v zornom poli má problém rozoznať ľudí 

na ulici, môže ich poznať podľa farby výrazného kusu oblečenia, ak sa stretávajú 

často, alebo podľa špecifického štýlu chôdze, prípadne charakteristickej výšky 

postavy. Ale väčšinou svoju pozornosť plne sústredí na bezpečnú chôdzu a ľudí 

okolo vníma len ako pohyblivú prekážku, ktorú treba obísť.  

Ľudia s výpadkom pozerania v centre sa naučia prirodzene alebo v rámci nácviku 

zrakovej terapie pozerať na to, čo si chcú prezrieť, periférne. To môže pri kontakte 

s nimi tvárou v tvár pôsobiť neprirodzene, pretože sa nedívajú do očí, ako sme bežne 

pri rozhovore zvyknutí, ale potrebujú pozerať „mimo“, aby boli v „očnom“ kontakte. 
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V prípade výpadku periférneho zorného poľa nastáva tzv. tunelové videnie. Človek 

vidí ako cez čiernu trubicu. Má veľmi zhoršené priestorové vnímanie a orientáciu. 

Priestor si môže prezerať len čiastkovo, a tým môže dochádzať k veľkým odchýlkam 

od reality. Pokiaľ nevie presne, kde má niečo vidieť, môže mať veľký problém 

vyhľadať konkrétnu vec, prípadne ju ľahko prehliadnuť. 

Naopak, centrálne pozeranie môže ostať veľmi ostré a môže si napr. vedieť prečítať 

sms, čo môže pôsobiť mätúco – „čo sa hrá na slepého, keď mi teraz číta z novín?“. 

Títo ľudia majú veľký problém s bezpečnou chôdzou – nevidia si pod nohy, 
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neregistrujú ohrozenie prichádzajúce zboku, preto veľmi často používajú bielu palicu. 

Problém so samostatným pohybom sa zhoršuje za šera, vtedy sa dostávajú na 

úroveň slepoty. 

   

Výpadky môžu byť aj na rôznych miestach (fľaky) a rôznych tvarov a veľkosti. 

V závislosti od diagnózy nemusia byť výpadky na stabilnom mieste, môžu sa meniť aj 

v priebehu dňa. Niektorí môžu vnímať iba to, čo je hore, niekto iba to, čo je vpravo. 

A preto veľmi často môžu mať problém s narážaním do objektov (otvorené dvierka na 

linke, dvere, značka, chodci...), objekty uvidia lepšie, ak sa hýbu alebo oni pohnú 

okom. 

Aj napriek výpadkom môžu dobre vedieť využívať zvyšky videnia, takže naozaj môžu 

pôsobiť, že vidia lepšie ako v skutočnosti. 
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Výpadok celej časti, v tomto prípade ľavého zorného poľa, môže ovplyvniť napr. 

bezpečnosť pri samostatnom pohybe, pretože človek so zrakovým postihnutím, 

nemusí stihnúť zaregistrovať človeka vstupujúceho do jeho dráhy. 

   

1.3.3 Problém s adaptáciou na svetlo 

U ľudí so zrakovým postihnutím sa predlžuje čas, pokiaľ sa oko prispôsobí 

zmeneným svetelným podmienkam (napr. prechod z tmavej miestnosti na osvetlené 

priestranstvo alebo naopak), a je dôležité im ho poskytnúť. 

Pri niektorých zrakových diagnózach môže byť charakteristická vysoká citlivosť na 

svetlo – fotofóbia. Pri intenzívnom slnečnom svetle v lete alebo odrazenom slnku od 

snehu v zime nedokážu pozerať a von vychádzajú až podvečer alebo len keď je 

zamračené. Problém sa dá čiastočne riešiť okuliarmi s tmavými sklami alebo 
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farebnými filtrami. Môže ich oslňovať aj silné podsvietenie mobilného displeja, či 

lesklý papier. V interiéri potrebujú zatiahnuť rolety, prípadne sedieť chrbtom k oknu. 

Pri šeroslepote sa ľudia, ktorí sa počas dňa vedia dobre orientovať a nepotrebujú na 

chôdzu bielu palicu, môžu za znížených svetelných podmienok prejaviť ako nevidiaci. 

Vo vnútri potrebujú rovnomerné svetlo a na čítanie si môžu potrebovať prisvietiť. 

1.3.4 Nevidiaci 

U nevidiacich ľudí môžu byť veľké rozdiely vo využívaní ostatných zmyslov. Miera ich 

samostatnosti môže byť rôzna. To, ako k nim pristupuje okolie, tiež vnímajú rôznym 

spôsobom. 

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že ak nevidiaci ide niekde sám, väčšinou 

danú trasu pozná. Môže však potrebovať pomôcť, ak sa nejakým spôsobom vychýli 

z trasy, prípadne je na trase nejaká zmena (rozkopané cesty). 

Nevidiaci využívajú na samostatnú chôdzu bielu palicu (vodiaceho psa a/alebo 

sprievodcu). Palicou si kontrolujú priestor pred sebou, či môžu doň bezpečne 

vykročiť. Snažia sa ňou rozlišovať rozhrania rôznych povrchov (napr. trávnik 

a dlaždice, dlaždice a asfalt), ktoré tým vytvárajú vodiacu líniu a pomáhajú im 

v orientácii. To je využitie hmatové. Pri orientácii využívajú tiež odraz zvuku palice od 

rôznych povrchov (echolokácia), čo pomáha napr. pri odhadovaní vzdialenosti od 

pevnej prekážky alebo pri rozlišovaní priestoru popri budovách (popri stene sa nesie 

zvuk inak, ako keď sa mi otvorí priestranstvo alebo podchod a pod.) 

Pre dobrú priestorovú orientáciu a samostatnú chôdzu je tiež dôležité naučiť sa ísť 

popri sluchovej vodiacej línii – napr. nechať sa viesť popri prúde áut. Využívajú sa 

tiež ďalšie zmysly – čuch na rozpoznanie rôznych charakteristických vôní na trase, 

ktoré mi potvrdia to, že idem správne – vôňa pekárne, drogérie a pod. Tiež využitie 

propriocepcie – teda vnímanie pokožkou – tu v tomto priechode je vždy prievan 

a pod. a polohorovnovážneho aparátu – cítim klesanie, stúpanie trasy a pod. 

Všetky uvedené zmysly sa nezvýraznia automaticky so stratou zraku. Vnímanie 

informácií pomocou nich je potrebné trénovať s inštruktorom rehabilitácie v rámci 

nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu. 

Dôležité je vedieť, že keď ide človek s bielou palicou samostatne, potrebuje sa plne 

sústrediť na bezpečnú chôdzu, na vnímanie a rozpoznávanie všetkých informácií 
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z prostredia. Preto ak má viesť popri kráčaní s niekým rozhovor, je lepšie ponúknuť 

mu sprevádzanie. [4, 5, 6]. 

Všetky odlišnosti od vyššie spomínaných všeobecných charakteristík ľudí so 

zrakovým postihnutím môžu byť základom na vzájomné ujasňovanie si, ako 

konkrétny človek so zrakovým postihnutím vníma, funguje, uvažuje. Prajem 

obojstranne užitočné vyjasňovanie. 
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2 Efektívna komunikácia a sprevádzanie osôb 

so zrakovým postihnutím 

Milan Měchura 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

mechura@unss.sk 

Ako sa vôbec opýtať? Môžeme povedať nášmu nevidiacemu mládežníkovi: 

„Dovidenia nabudúce”? Ako efektívne pomôcť tak, aby sme to zas s našou pomocou 

už nepreháňali? 

Pokiaľ nemáme priamu skúsenosť z kontaktu s ľuďmi so zrakovým postihnutím, 

úplne automaticky nám môžu napadnúť podobné otázky. Dá sa povedať, že v každej 

situácii je dôležité najmä prirodzené správanie. Určite nie je potrebné 

prostredníctvom akejsi umelej komunikácie neustále upozorňovať nevidiaceho či 

slabozrakého človeka na jeho znevýhodnenie. Nižšie ponúkame niekoľko rád, ktoré 

môžu komunikáciu “vidiaceho” s “nevidiacim” i pomoc obojstranne spríjemniť. 

2.1 Ako komunikovať? 

Dodržiavanie zásad správnej komunikácie sa týka najmä osôb nevidiacich a sčasti 

i osôb prakticky nevidiacich. Samozrejme predpokladáme, že pracovník s mládežou 

bude tieto zásady ovládať a používať. 

Pre začlenenie nevidiacich osôb odporúčame zásady komunikácie naučiť aj vidiacich 

členov skupiny. Z hľadiska vidiacich ide najmä o dodržiavanie nasledujúcich zásad 

komunikácie s nevidiacim: 

 Je potrebné sa vždy predstaviť, aby nevidiaci poznal, s kým komunikuje. 

Samozrejme, nevidiaci časom pozná podľa hlasu, s kým sa rozpráva, takže 

túto zásadu treba dodržiavať najmä pri počiatočných stretnutiach. 

 Nevidiaceho je treba pred každým kontaktom osloviť, aby vedel, že chceme 

hovoriť práve s ním. Dôležité je to najmä pri skupine osôb, kedy nevidiaci 

nemusí identifikovať, že hovoriaci chce nadviazať kontakt práve s ním alebo 

otázka je položená práve jemu. Pre nevidiaceho je totiž veľmi náročné a 

vyčerpávajúce neustále sledovať všeobecnú konverzáciu a usudzovať, čo sa 

týka jeho osobne a čo niekoho iného v skupine. 

mailto:mechura@unss.sk
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 Pri komunikácii hovoríme vždy priamo na nevidiaceho. 

 V prítomnosti sprevádzajúcej osoby komunikujeme a otázky kladieme 

zásadne nevidiacej osobe, nie sprevádzajúcej osobe. 

 Pri rozhovore nemusíme mať obavy používať slová súvisiace s názornosťou 

a videním, napr. pozri sa. 

 Pri popisoch alebo pri pokynoch pre premiestňovanie alebo hľadanie je 

potrebné dôsledne používať pojmy smerové (napr. vľavo, vpravo, dole), nie 

neurčité spresnenia typu „tam, tadiaľto. Nevidiacemu nič nepovedia. 

 Nevidiaceho informujeme vždy, keď sa v priebehu komunikácie chystáme 

vzdialiť alebo odísť; nie je preňho práve príjemné, ak zistí, že hovorí do 

„prázdna“. 

 Vidiaci musí mať na pamäti, že nevidiaci nemôže reagovať na jeho neverbálne 

prejavy v komunikácii, pokiaľ nie sú doplnené slovným alebo zvukovým 

vyjadrením. 

Z hľadiska komunikácie nevidiaceho, najmä nevidiaceho od narodenia, je vhodné 

aspoň sa pokúsiť o nápravu toho, čo sa nevidiaci nemohol naučiť pozorovaním. 

Primeraným spôsobom ho upozorníme napr. na takú prirodzenú vec, že sa má 

„pozerať“ sa na hovoriaceho, resp. vždy sa otáčať na toho, kto hovorí. 

2.2 Ako pomôcť? 

V zmiešaných skupinách bude často potrebné poskytnúť nevidiacej osobe 

sprevádzanie vidiacou osobou. Väčšina nevidiacich je schopná svojho sprievodcu 

veľmi rýchlo poučiť, ako si má pri sprevádzaní počínať. K základným technikám 

sprevádzania patrí: 

 Chôdza vo dvojici „nevidiaci – sprievodca“ – nevidiaci sa drží sprievodcu 

vzadu za pažu pri lakti; ide pol kroka za sprievodcom, nikdy nie pred ním. 

 Chôdza zúženým priestorom – sprievodca pohne pažou, za ktorú ho nevidiaci 

drží, mierne dozadu, za chrbát. Pre nevidiaceho je tento pohyb pokynom, aby 

sa zaradil za sprievodcu. 

 Chôdza po schodoch – pri chôdzi po schodoch a zo schodov (týka sa to 

i obrubníkov) sprievodca pohybom paže hore alebo dolu signalizuje 

nevidiacemu smer pohybu (klesanie alebo stúpanie; pri nezohratých 
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dvojiciach je žiaduce upozorniť nevidiaceho i slovne na začiatok a koniec 

schodiska alebo na kraj obrubníka a doplniť smer pohybu). 

 Prechádzanie dverami – v zásade je možné povedať, že dvere otvára 

sprievodca, prechádza dverami ako prvý a po prechode dvere zatvára 

nevidiaci. 

2.3 Dobrá rada nad zlato 

Nižšie popisujeme ešte niekoľko situácií, v ktorých vám môžu pomôcť aj nasledovné 

rady: 

 Usádzanie na stoličku, za stôl – sprievodca položí ruku, ktorej sa drží 

nevidiaci, na operadlo stoličky, nevidiaci svojou rukou ľahko zíde po 

sprievodcovej paži a nájde operadlo stoličky. Samotné usadnutie už potom 

nevidiaci bez problémov zvládne sám. 

 

 Nastupovanie do automobilu – sprievodca položí svoju ruku na kľuku dverí 

alebo na hornú hranu otvorených dverí, nevidiaci si nájde kľuku alebo hornú 

hranu dverí a samotné nastupovanie už opäť zvládne sám. 

 Oboznamovanie s prostredím – týka sa samozrejme nevidiacich a prakticky 

nevidiacich. Pracovník s mládežou prípadne vidiaci členovia skupiny by mali 

podrobne oboznámiť nevidiaceho s prostredím, v ktorom sa bude počas 

aktivity pohybovať, a to z dvoch dôvodov: 
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 aby sa nevidiaci mohol v prostredí v rámci možností samostatne 

pohybovať a nebol stále odkázaný na pomoc inej osoby,  

 aby sa vyhol pre neho „nebezpečným“ miestam, kde by v krajnom 

prípade mohlo dôjsť k úrazu. 

 Pri popise miestnosti je potrebné oboznámiť nevidiaceho nielen s tým, kde sa 

čo nachádza, ale upozorniť i na to, kde by sa mohol zraniť (napr. v hotelových 

izbách televízor umiestnený v priestore vo výške hlavy), a upozorniť na to, čo 

by mohol nechtiac zhodiť, prípadne také predmety odsunúť z jeho dosahu. 

Literatúra 
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3 Primerané opatrenia a úpravy pri zapájaní 

nevidiacich a slabozrakých mladých lídrov a 

dobrovoľníkov 

Milan Měchura, Ivana Frčová 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

mechura@unss.sk, ivana.frcova@unss.sk 

Dôsledky zrakového postihnutia sú veľmi rôzne a líšia sa v závislosti od konkrétnej 

zrakovej diagnózy. Tej je však niekedy ťažké rozumieť, alebo nám nie je známa. 

Preto je dôležité vedieť, že existujú mnohé jednoduché spôsoby a úpravy, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým pomôžu fungovať, či už v pracovnom, alebo inom 

prostredí. Treba tiež povedať, že tieto úpravy sú užitočné pre všetkých a vôbec 

nespôsobujú obmedzenia ľuďom bez postihnutia. 

Pri zapájaní nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí do aktivít organizácie je priam 

kľúčové, aby si pracovník s mládežou (mentor) hneď na začiatku spolupráce prešiel 

vzájomné očakávania a rozsah úloh (aktivít), ktoré má človek so zrakovým 

postihnutím v organizácii vykonávať. Taktiež odporúčame spoločne si ujasniť 

možnosti a limity na oboch stranách. 

Človek so zrakovým postihnutím môže potrebovať na vykonanie niektorých úloh dlhší 

čas. Je preto vhodnejšie presunúť úlohy, ktoré osoba so zrakovým postihnutím 

z dôvodu postihnutia vykonávať nemôže (alebo by to bolo pre ňu veľmi náročné), na 

iného človeka v organizácii. Nerobte to však automaticky, ale po vzájomnej 

komunikácii. Nevidiaci a slabozrakí ľudia sú schopní vykonávať veľké množstvo úloh, 

ale ich schopnosti a zručnosti sú ako u všetkých ľudí individuálne. Mnohé z úloh by 

nevidiaci a slabozraký mládežník dokázal zvládnuť, ak mu umožníte využiť napríklad 

osobného asistenta. 

Príklad: človek so zrakovým postihnutím vie pracovať na počítači s textovým 

editorom, alebo s e-mailovou poštou, ale môže mu robiť problém prepísať 

údaje do počítača z nejasne čitateľného tlačeného materiálu (napr. vyblednutý 

pokladničný doklad). 
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V nasledujúcich podkapitolách si zhrnieme princípy primeraných opatrení a úprav 

a predstavíme i základnú filozofiu osobnej asistencie. Oboje smeruje človeka 

so zrakovým postihnutím k nezávislosti a zároveň motivuje k vlastnej aktivizácii 

a angažovanosti. 

3.1 Úprava prostredia 

Úprava prostredia závisí od stupňa zrakového postihnutia konkrétneho človeka. 

Nižšie ponúkame niekoľko jednoduchých rád. 

Nevidiaci a prakticky nevidiaci 

Nevidiaci v zásade nepotrebujú špeciálne úpravy fyzického prostredia. Podstatné je 

pre nich: 

 oboznámiť sa s prostredím (priestory organizácie, školská trieda a pod.), 

v ktorom budú vykonávať činnosti a v ktorom sa budú pohybovať; 

 usporiadať si priestor podľa vlastných predstáv (rozloženie stolov a stoličiek, 

umiestnenie materiálu potrebného na vykonávanie činností a pod.); to im 

umožní, aby pri vykonávaní aktivít mohli byť maximálne samostatní 

a potrebovali pomoc len pri takých činnostiach, ktoré z dôvodu slepoty 

nemôžu vykonávať; 

 z fyzického prostredia odstrániť nepotrebné predmety, ktoré by mohli brániť 

pohybu nevidiacej osoby, prípadne by jej mohli spôsobiť úraz; potenciálne 

nebezpečné sú najmä predmety vyčnievajúce do priestoru v úrovni hlavy; 

 udržiavať voľne prechodné priestory určené na pohyb klientov, zamestnancov, 

dobrovoľníkov či ostatného personálu; 

 pri zmene usporiadania priestorov organizácie nezabudnúť na to nevidiaceho 

upozorniť (napr. pri premiestnení rýchlovarnej kanvice či vytvorení dočasnej 

prekážky z nahromadenia prezentačného materiálu na chodbe a pod.). 

Nevidiaci sa v interiéri väčšinou pohybuje bez bielej palice a sú pre neho 

nebezpečné prekážky:  

 vo výške hlavy (napr. vysunuté police, otvorené skrinky), 

 do úrovne pása a na zemi (neupevnené, alebo pokrčené koberce, 

konferenčné stolíky, ale aj napr. tašky, o ktoré je možné zakopnúť), 
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 prekážky pozdĺž vodiacej línie, napr. popri stene (kvetináče, pútače, 

pootvorené dvere). 

Slabozrakí 

U ľudí so zvyškami zraku pomáha zefektívniť vykonávanie činností širšie spektrum 

úprav. Dali by sa zhrnúť do 3 oblastí a to:  

kontrast – zväčšenie – osvetlenie. 

Na prvý pohľad sa to môže zdať zložité. Preto na začiatok uvádzame niekoľko naozaj 

jednoduchých a praktických tipov: 

 Pozor na prístroje, ktoré sú založené len na ovládaní pomocou dotykového 

displeja, môžu byť pre človeka so zrakovým postihnutím úplne neprístupné. 

 Zabezpečte, aby napr. miesto na telefonovanie bolo dobre osvetlené. 

 Najčastejšie používané telefónne čísla (či už kolegov alebo zákazníkov 

a klientov) napíšte veľkou hrubou fixkou, alebo vytlačte vo zväčšenom písme 

a vyveste v blízkosti telefónu, napr. na nástenke. 

 Mikrovlnná rúra označená reliéfnymi nálepkami alebo kontrastnou farbou 

(napr. lak na nechty výraznejšej farby) pomôže v nahmataní správnych 

tlačidiel, či programov nastavenia. 

 Využívajte kontrasty na pracovisku aj v spoločných priestoroch organizácie 

(napr. ak sú vypínače svetla bielej farby na bielej stene, sú horšie viditeľné. 

Môžete na ne nalepiť tmavšiu farebnú fóliu, alebo priestor pod vypínačom 

domaľovať tmavou farbou. 

 Nápisy na dverách vyhotovte vo zväčšenom písme. 

 Jasná tlač – aj na komunikáciu vnútri organizácie, je vhodná pre všetkých. 

Viac informácií o princípoch „jasnej tlače“ pre osoby so zrakovým postihnutím sa 

môžete dozvedieť pod týmto odkazom. 

1. Kontrast 

Ide o využitie farieb pri úprave prostredia, pričom sa využívajú svetlé farby na 

tmavom pozadí a naopak. Používajte jasné, nie pastelové farby. 

  

http://unss.sk/jasna-tlac.php
http://unss.sk/jasna-tlac.php
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Medzi najvhodnejšie kontrasty patria: 

čierna na žltom 

zelená na bielom 

červená na bielom 

modrá na bielom 

čierna na bielom 

žltá na čiernom 

Príklad využitia kontrastov: 

 tmavé zárubne – svetlé dvere; 

 použitie bielych, alebo žltých pohárov na servírovanie kávy; 

 modrá podložka pod biely tanier; 

 behúň (alebo rohožka) tmavej farby na svetlej podlahe; 

 zábradlie pri bielej stene namaľované tmavomodrou farbou; 

 okraje schodov oblepené žlto čiernou kontrastnou páskou; 

 tekuté mydlo v kúpeľni v tmavej fľaštičke na bielom umývadle; 

 červený vešiak na uterák na bielej stene. 

2. Zväčšenie 

Využívajte zväčšené nápisy, či popisy všade tam, kde je to možné a účelné. 

3. Osvetlenie 

Potreba osvetlenia je veľmi individuálna, každý človek so zrakovým postihnutím 

počas vykonávania rôznych úloh potrebuje rozdielnu úroveň aj typ osvetlenia. 

Naopak, nevhodné osvetlenie môže viesť k únave, bolestiam hlavy, či páleniu očí 

a samozrejme obmedzuje možnosti pri zrakovej práci. 

Platia však všeobecné pravidlá, ktorých dodržiavanie zvyšuje zrakový komfort pri 

práci a pohybe v priestore. Základným pravidlom je, že svetlo nesmie oslňovať, ale 

dokonale osvetľovať. Osvetlenie by malo byť rovnomerné, aby nevznikali v miestnosti 

alebo v budove vedľa seba príliš tmavé a svetlé miesta. Pozícia osvetlenia voči 

človeku by nemala vytvárať nežiaduce tiene (napr. pravák by mal mať pri písaní 

pracovnú plochu nesvietenú z ľavej strany). 
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V prípade oslnenia je možnosť použitia záclon, roliet, či žalúzií. 

Osvetlenie tiež závisí od farby steny: biela a svetlá farba svetlo odráža lepšie. 

Výhodnejšie je osvetľovať miestnosť viacerými svetlami, ako jedným veľkým. 

Príklad: miestnosť je osvetlená stropnými svietidlami, pracovný stôl 

dodatočnou lampou na čítanie, skrinky v kuchyni sú podsvietené svetlom tak, 

aby osvetľovalo pracovnú dosku. 

Ďalšie opatrenia 

Okrem úpravy prostredia odporúčame pracovníkom s mládežou: 

 umožniť človeku so zrakovým postihnutím používanie kompenzačných 

a optických pomôcok podľa jeho potrieb (napr. počítač s čítacom obrazovky, 

alebo zväčšovacím softvérom, mobilný telefón s hlasovým výstupom, lupy 

optické alebo elektronické..., bližšie v kapitole o pomôckach); 

 umožniť využívať služby osobného asistenta pre človeka so zrakovým 

postihnutím. 

3.2 Osobná asistencia 

Ako sme už v tejto kapitole spomenuli, človek so zrakovým postihnutím dokáže 

vykonávať veľa činností úplne samostatne. Nezávislosť nevidiacich a slabozrakých 

značne zvyšujú aj primerané opatrenia a úpravy, ktoré sú navyše univerzálne 

použiteľné pre všetkých. Na druhej strane však nevidiaca či slabozraká osoba môže 

byť konfrontovaná s činnosťami, s vykonávaním ktorých bude potrebovať určitú 

mieru pomoci (asistencie). Práve na to, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím 

mohli plnohodnotne uplatniť v pracovnom či osobnom živote a angažovať sa 

v spoločnosti, existuje osobná asistencia. V podstate znamená možnosť študovať, 

založiť si rodinu, zapájať sa do dobrovoľníckych či akýchkoľvek iných záujmových 

činností. Najdôležitejšími princípmi sú samostatnosť a nezávislosť človeka 

s postihnutím. Prejavujú sa predovšetkým v možnosti plnohodnotne sa rozhodovať 

o svojom živote a prevziať zaň zodpovednosť. Tento nástroj je už dlhšie známy vo 

viacerých európskych krajinách vrátane Slovenskej republiky. 

S čím všetkým môže osobný asistent mladému človeku so zrakovým postihnutím 

pomôcť? 
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V prípade nevidiacich a slabozrakých osôb, s prihliadnutím na cieľovú skupinu tejto 

príručky (mládež), prichádza do úvahy pomoc osobného asistenta najmä pri týchto 

činnostiach: 

 nakupovanie 

 pomoc pri domácich prácach 

 čítanie 

 predčítanie pre nevidiacich 

 pomoc počas dovolenky 

 preprava alebo premiestňovanie pri pracovných, vzdelávacích, občianskych, 

rodinných a voľnočasových aktivitách. 

 

Fotografia: Pracovníci DSIS si skúšajú sprievodcovské techniky. Na fotografii je ukážka 

nesprávnej techniky – sprievodca musí ísť vždy ako prvý. 

V slovenských podmienkach osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu na základe 

zmluvy o výkone osobnej asistencie uzatvorenej medzi osobou s ŤZP a osobným 

asistentom. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu potom vypláca Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny mesačne na základe predloženého výkazu o odpracovaných 

hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. 
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Na priznanie príspevku na osobnú asistenciu je rozhodujúca schopnosť osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) obhájiť si pri posudzovaní sociálnych 

dôsledkov svojho ťažkého zdravotného postihnutia požadovaný rozsah hodín 

osobnej asistencie na činnosti, pri ktorých potrebuje pomoc osobného asistenta. A tu 

je práve priestor pre pracovníka s mládežou, aby pomohol žiadateľovi ujasniť si jeho 

reálne potreby a našiel účinné argumenty na ich obhájenie vrátane tréningu 

sebaobhajoby. 

Osobných asistentov si vyhľadáva a vyberá osoba s ŤZP obvykle sama. Nevidiacim 

a slabozrakým osobám s ŤZP nemôžu poskytovať osobnú asistenciu rodinní 

príslušníci – blízke osoby. 

Pre pracovníka s mládežou je v tomto smere ešte podstatné, že mladý nevidiaci či 

slabozraký človek môže (ale aj nemusí) disponovať vlastným osobným asistentom. 

O zapojení osobného asistenta do vykonávania úloh alebo činností pre konkrétnu 

organizáciu rozhoduje samotný mladý človek so zrakovým postihnutím. Iba on má 

totiž prehľad o rozsahu hodín priznaných za účelom osobnej asistencie, ako 

i o vlastných limitoch či obmedzeniach. 

Pracovník s mládežou by nemal automaticky predpokladať, že osobná asistencia 

bude akousi „náhradou“ za neuskutočnenie primeraných opatrení a úprav. Cieľom 

každej organizácie by totiž malo byť, aby sa mladí ľudia bez ohľadu na prítomnosť 

zdravotného postihnutia dokázali v maximálnej miere aktívne samostatne angažovať 

bez nutnosti prekonávať rôzne fyzické, spoločenské či psychologické bariéry. 

Pokiaľ sa v organizácii angažuje mladý človek so zrakovým postihnutím, ktorému 

zároveň pomáha aj jeho osobný asistent, pracovník s mládežou (mentor) by 

v žiadnom prípade nemal smerovať komunikáciu týkajúcu sa nevidiaceho či 

slabozrakého mládežníka (ním vykonávaných úloh, aktivít či jeho osoby) výlučne na 

osobného asistenta. Naopak, je úplne na mieste klásť otázky či diskutovať priamo 

s mladým človekom (možno vaším dobrovoľníkom, animátorom) so zrakovým 

postihnutím. 
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nevidiacich a slabozrakých 

Pavol Korček, Igor Harušťák 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

korcek@unss.sk, harustak@unss.sk 

4.1 Čo sú architektonické bariéry? 

Architektonické bariéry predstavujú situácie a prvky, pri ktorých vzniká ohrozenie 

zdravia človeka, rovnako je však bariérou aj dezorientácia v priestore a fyzicky 

znemožnený voľný a bezpečný prístup. V prípade ľudí so zrakovým postihnutím je 

teda bariérou aj situácia, že sa v prostredí nenachádza dostatok pre nich 

zrozumiteľných prvkov, podľa ktorých by sa mohli orientovať a ktoré by im tak 

zabezpečili bezpečný a samostatný prístup. 

V prípade bezbariérových úprav pre nevidiacich a slabozrakých vo väčšine prípadov 

nejde o náročné stavebné zásahy. Opatrenia je často možné vykonať aj dodatočne 

na už hotovej stavbe. Pokiaľ sú princípy prístupnosti pre ľudí so zrakovým 

postihnutím zapracované do projektovej dokumentácie stavby už od prvých stupňov 

riešenia, opatrenia nemusia predstavovať žiadne výrazné finančné nároky, ani 

neestetické úpravy. 

4.2 Princípy tvorby bezbariérového prostredia pre ľudí 

so zrakovým postihnutím 

Pri presadzovaní debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou 

orientácie majú prioritu bezpečnostné opatrenia pred orientačnými. Medzi 

bezpečnostnými je potrebné realizovať najprv zábranové a potom varovné opatrenia. 

Určenie primeraných opatrení uľahčujúcich orientáciu je náročnejšie vzhľadom na ich 

veľkú rozmanitosť a značnú závislosť od schopností orientujúcej sa osoby, stupňa jej 

zrakovej chyby, skúseností a znalostí prostredia. 

Orientačné opatrenia by nemali preťažovať osoby, pre ktoré sú určené, a nemali by 

neprimerane preťažovať ostatnú verejnosť. 

Prvotným pre pohyb a orientáciu osôb so zrakovým postihnutím je vhodne 
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usporiadané prirodzené prostredie, čo zjednoduší riešenie debarierizačných 

opatrení. Správne rozmiestnenie mobiliáru, zariadenia interiéru a rozličných 

predmetov potom doplní priestorovú situáciu tak, že sa nevidiaci či slabozraký človek 

cíti v danom prostredí dobre a bezpečne. 

Príkladom môže byť použitie kontrastných materiálov, rozmiestnenie nábytku 

a doplnkov tak, aby neprekážali, správne použitie osvetlenia a farieb, centrálne 

umiestnenie funkcií a služieb tak, aby ich bolo možné intuitívne nájsť, pravouhlé 

usporiadanie chodníkov, chodieb, rozdeľovanie veľkých priestranstiev na menšie 

funkčné celky pomocou prirodzených predelov (nábytok, farebné odlíšenie). 

Orientačné body, súbory orientačných bodov (línie a plochy) a orientačné znaky 

predstavujú dôležité vymedzenia priestoru pre nevidiaceho či slabozrakého človeka. 

Orientačné body sú fyzické objekty rozoznateľné hmatom a rýchlo zistiteľné dlhou 

bielou palicou a nášľapom. Jednoznačným spôsobom sa odlišujú od okolitého 

prostredia (tvar, štruktúra povrchu, charakteristický vnem pri kontakte s podložkou, 

vibrácie, odpor proti pohybu, v závislosti od vlastností kontaktnej plochy) [1]. 

Orientačné znaky sú skutočnosti, ktoré dokresľujú situáciu vytvorenú orientačnými 

bodmi a vnímateľnú zmyslami nevidiaceho alebo slabozrakého. Sú to napr. kvalita 

povrchu, šum aleje stromov, typický dopravný hluk, zurčanie potoka či fontány 

a podobne. 

Na zlepšenie podmienok samostatného a bezpečného pohybu a orientácie 

nevidiacich a slabozrakých slúžia: 

 technické opatrenia 

 organizačné opatrenia 

 kombinácie technických a organizačných opatrení. 

Tam, kde prirodzené usporiadanie prostredia na orientáciu osôb so zrakovým 

postihnutím nepostačuje, využívajú sa technické opatrenia – reliéfne prvky na 

komunikáciách, umelé hmatové a akustické prvky. Podmienkou akustického 

navádzania je však aspoň čiastočné hmatové vedenie (v interiéri pozdĺž stien, 

zábradlia, v exteriéri pozdĺž zelene, obrubníkov alebo umelou vodiacou líniou). 

Hmatové prvky by mali byť umiestňované na miestach, kde ich nevidiaci intuitívne 

nájde bez toho, aby ich cielene hľadal. 
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Na zlepšenie podmienok samostatného a bezpečného pohybu a orientácie osôb so 

zrakovým postihnutím slúžia aj organizačné opatrenia. Ich podstatou je 

organizovanie konkrétnych služieb tak, aby boli prístupné pre ľudí so zdravotným 

postihnutím bez cudzej pomoci. Zahŕňa aj informovanie personálu v službách, 

obchode, verejných budovách a doprave o tom, ako komunikovať s nevidiacimi a 

slabozrakými ľuďmi a naučiť ich poskytnúť kvalifikovanú pomoc. 

Kombinácia vhodného usporiadania prirodzeného prostredia, organizačných a 

technických opatrení by mala byť základným spôsobom riešenia, lebo technické 

riešenie bez organizačného a opačne je málokedy dostatočne uspokojivé. Príkladom 

kombinácie opatrení môže byť inštalácia telefónu alebo iného signalizačného 

zariadenia na dostupnom mieste vo verejných budovách (obchodný dom, letisko, 

úrady), pomocou ktorého si môže človek so zdravotným postihnutím vyžiadať pomoc 

alebo informáciu. Je nevyhnutné, aby jednotlivé opatrenia na seba navzájom 

nadväzovali a tvorili spolu s prirodzeným prostredím integrovaný celok. Izolované, 

umelo a násilne osadené prvky sú pre osobu so zrakovým postihnutím neúčelné, 

s veľkou pravdepodobnosťou ich nenájde, prípadne pre ňu bude nadmerne 

zaťažujúce vrátiť sa od špeciálneho prvku späť k využitiu ďalších prvkov 

v prirodzenom prostredí. 

4.3 Technické opatrenia 

Vodiace línie pre nevidiacich a slabozrakých ľudí sa skladajú z orientačných bodov 

s jednoznačnými a pre celú líniu rovnakými charakteristickými znakmi. Vodiace línie 

na samostatný pohyb a orientáciu predstavujú základný a najdôležitejší prvok. 

S vodiacou líniou musí nevidiaci prostredníctvom bielej palice udržiavať nielen stály 

kontakt, ale musí si od nej udržať aj určitý odstup, ktorý priebežne kontroluje [1]. 

Do vodiacej línie nesmú zasahovať žiadne prekážky trvalého charakteru, zásah 

dočasných prekážok treba obmedziť na minimum. 

Prirodzená vodiaca línia je vytvorená prirodzenými orientačnými bodmi 

s charakteristickými orientačnými znakmi, sú to hlavne budovy a ich časti. 

Najčastejšie je takouto líniou styková línia steny s rovinou chodníka. Ďalej to môže 

byť obrubník pešej komunikácie na rozhraní s trávnikom. Obrubník chodníka pri 

vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu. V interiéri ju môže tvoriť rozhranie hmatovo 

rozdielnych povrchov (hladká dlažba – koberec). 
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Fotografia: Auto parkujúce na reliéfnych signálnych pásoch. Takto zaparkované auto 

je bariérou, pretože znemožňuje využitie orientačných prvkov 

Umiestnenie prirodzených vodiacich línií, najmä na veľkých priestranstvách 

a širokých komunikáciách musí mať logiku, ktorú je možné odvodiť z hmatovo 

získaných informácií. 

Prirodzené vodiace línie by mali zahŕňať ucelené trasy, úseky a celé zoskupenia 

budov. 

Umelé vodiace línie je žiaduce vytvoriť v miestach, kde nie je prirodzená vodiaca 

línia alebo prechodová vzdialenosť medzi dvoma orientačnými bodmi je príliš veľká. 

Umelé línie sa musia zriaďovať aj tam, kde prevádzka vylúči používanie prirodzených 

vodiacich línií, napr. pešie zóny, kde je pred predajňami a obchodnými domami pri 

stenách vyložený tovar na stojanoch a pultoch [1]. 

Návrh každej umelej vodiacej línie je veľmi individuálny podľa podmienok konkrétnej 

stavby, a preto je tu nevyhnutná konzultácia s odborníkom na mobilitu a orientáciu 

osôb so zrakovým postihnutím. 

Povrchová štruktúra vodiacich línií by mala mať odpor v smere pozdĺžnom podstatne 

nižší ako v priečnom smere. Priečny rez môže byť vlnitý alebo so žliabkami. Biela 

palica využíva žliabok ako vodidlo. Pri kĺznej technike palice je hmatovo zreteľný 

reliéf vodiacej línie užitočný a zároveň priečny pohyb palice vytvára zreteľný 

a nezameniteľný akustický efekt. 
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Varovné pásy sa používajú na vyznačenie vstupu na nebezpečné miesta. Musia sa 

dať jednoznačne a nezameniteľne zistiť hmatom dlhou bielou palicou a nášľapom. 

Pre varovný pás sa používa reliéfny povrch s polguľovitými výstupkami. 

Príklady použitia varovného pásu: 

 na miestach, kde je výškový rozdiel medzi chodníkom a vozovkou menší ako 

50mm; 

 pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, 

 pozdĺž hrany nástupíšť MHD a železníc, 

 pozdĺž cyklochodníka na oddelenie od plochy chodníka pre peších, 

 pri schodoch – pred prvým schodom nahor aj nadol. 

Signálne pásy označujú nevidiacemu alebo slabozrakému orientačne dôležité 

miesto, ktoré potrebuje presne identifikovať. Pre signálny pás sa používa zložený 

reliéfny povrch, v ktorom sa kombinuje varovný reliéf (s výstupkami) a vodiaci reliéf (s 

drážkami). Na krajoch je umiestnený varovný reliéf a v strede vodiaci reliéf. 

Príklady použitia signálneho pásu: 

 na priechodoch pre chodcov, kde udáva smer prechádzania, 

 na miestach, kde privádza ku vchodu do dôležitej budovy, 

 na nástupištiach hromadnej dopravy, kde privádza na miesto nástupu do 

prvých dverí. 

Pri akustických prvkoch sa využíva fakt, že okrem hmatu nevidiaci a slabozrakí 

využívajú na orientáciu aj sluch. 

Medzi základné typy akustických prvkov na orientáciu, signalizáciu a informáciu 

patria: 

 prirodzené akustické orientačné body a línie (zurkot vody vo fontáne, zvuk 

eskalátora, šumenie lístia, charakteristický zvuk pri niektorých budovách, napr. 

železnica, továreň a podobne), 

 v mestskej zástavbe – informačné hlasové stĺpy, panely a tabule, orientačné 

zvukové majáky na križovatkách v podchodoch (aj bežná priechodová 

signalizácia), 

 na zastávkach mestskej hromadnej dopravy systémy poskytujú hlasové 

informácie o aktuálnom cestovnom poriadku, 
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 vo verejnej mestskej doprave, v prímestskej a železničnej doprave systém 

poskytuje hlásenie čísla linky, smeru jazdy a hlásenie pre vodiča o nástupe 

nevidiaceho do vozidla a pod. 

Umelými prvkami, ktoré sa používajú na akustické navádzanie, sú akustické majáky. 

Akustický maják je zariadenie, ktoré na povel z vysielačky prehrá uloženú 

nahrávku. Výhodou akustických majákov je, že zvukový signál nevydávajú neustále, 

ale len na vyžiadanie signálom z vysielačky, a teda neobťažujú okolie. 

Pomocou akustických majákov sa môžu vytvoriť celé orientačné systémy vo veľkých 

voľných priestoroch. Vždy však treba starostlivo zvážiť optimálnu kombináciu 

zvukových a taktilných prvkov. 

Akustický maják môže plniť dve základné funkcie. Zvukovým signálom označuje 

miesto významné z hľadiska orientácie a určuje a pomáha udržať smer pohybu 

k týmto miestam. Prostredníctvom nahovorených informácií poskytuje zrakovo 

postihnutému človeku ďalšie orientačné, prípadne prevádzkové informácie. 

4.4 Ďalšie úpravy prostredia 

Hmatovo vnímateľné označovanie prekážok musí zaistiť bezpečnú a jednoznačnú 

identifikáciu prekážky v celom jej rozsahu pri použití dlhej bielej palice [1]. Vo 

všeobecnosti platí, že prekážka musí byť vyznačená tak, aby človek so zrakovým 

postihnutím vnímal celý jej pôdorys. Preto musí byť prekážka pevne vyznačená pri 

zemi do výšky 100 mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným 

a v porovnaní s okolím kontrastným označením [2]. 

Prekážky nesmú zasahovať do vodiacich línií a ich počet by mal byť čo najmenší, 

pretože každá obchádzka prekážky predstavuje psychickú záťaž a môže viesť 

k dezorientácii. Rozdeľujeme ich na trvalé a dočasné prekážky. 

Trvalé prekážky tvorí najmä mestský mobiliár (prístrešky, reklamné panely, 

odpadkové koše, poštové schránky, kvetináče, lavičky a pod.). 

Medzi dočasné prekážky patria pútače pred obchodmi, mobilné predajné pulty, 

sezónne reštauračné sedenia, vozidlá zasahujúce do priestoru chodníka, ohrady 

staveniska, výkopov a pod. Pre označovanie týchto prekážok platia rovnaké pravidlá 

ako pri označovaní trvalých prekážok. 
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Dostatočnú pozornosť je nutné venovať aj dverám a stenám, ktoré sú riešené ako 

presklené. Je to v prípade, že zasklenie je nižšie ako 800mm nad podlahou. Tieto 

musia byť približne vo výške očí (1400 – 1600 mm nad podlahou) označené 

výrazným pásom so šírkou najmenej 50 mm alebo pruhom zo značiek s rozmermi 50 

mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľným oproti 

pozadiu [2]. 
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výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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5 Sprístupňovanie informácií pre osoby so 

zrakovým postihnutím 

Ján Podolinský 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

podolinsky@unss.sk 

5.1 Prečo sa zaoberať prístupnosťou informácií? 

V súčasnosti žijeme v tzv. „informačnej spoločnosti“. Následkom toho je veľký „tlak“ 

informácií, ktoré sa každodenne na nás valia z rôznych zdrojov. Vnímame ich, 

spracovávame a následne sa na základe nich rozhodujeme. 

Pre človeka so zdravotným postihnutím je často veľmi ťažké, v niektorých prípadoch 

až nemožné, vnímať poskytovanú informáciu, napr. nevidiaci neobsiahne panorámu 

mesta, vysoko letiace lietadlo, obsah výkladu v obchode, nepočujúci nezachytí 

škriekanie čajok pri mori, húkanie sirény v diaľke, šumenie prírody a pod. 

Existuje však množstvo prípadov, keď je informácia neprístupná z dôvodu jej 

nevhodnej prezentácie. V takomto prípade ide o odstrániteľnú informačnú bariéru a 

jej odstránením sa dosiahne viacero pozitívnych efektov. 

Pozitíva informačnej debarierizácie: 

 Ľudia so zdravotným postihnutím dokážu informáciu vnímať samostatne. 

 Informácia je prístupná väčšiemu okruhu ľudí. 

 Informáciu dokážu lepšie spracovať aj starší ľudia. 

 Jednoduchšia je neskoršia úprava. 

 Poskytované informácie majú jednotný formát. 

V našom kontexte je potrebné brať do úvahy, že v informačnej oblasti existujú určité 

bariéry pre ľudí s akýmkoľvek druhom postihnutia. Ale to, čo považuje za bariéru 

nevidiaci, nemusí nijako informačne obmedziť napr. nepočujúceho a pod. 

5.2 Čoho sa týka prístupnosť? 

Sprístupňovanie informácii je potrebné riešiť z nasledujúcich hľadísk: 

 Poskytovanie informácii v prístupnej forme. 
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 Rozvoj zručností ľudí so zdravotným postihnutím, aby dokázali túto prístupnú 

formu vnímať samostatne alebo pomocou asistenčných technológii. 

 Rozvoj asistenčných technológii, aby dokázali držať krok pri sprístupňovaní 

informácií poskytovaných stále novými technológiami. 

Rozvoj zručností osôb so zdravotným postihnutím a rozvoj asistenčných technológii 

sú navzájom prepojené kategórie, ktoré vytvárajú neustále požiadavky na skupiny 

ľudí so zdravotným postihnutím a na nimi používané technológie. Tieto je 

nevyhnutné neustále zdokonaľovať a rozvíjať, aby sa držal krok s vývojom 

v prezentovaní informácii a takisto s rôznymi formami ich prezentácie. 

Platí, že rozvoj asistenčných technológií je stále pozadu za technickým pokrokom 

ako takým. Táto skutočnosť spolu s nedodržiavaním štandardov v oblasti prístupnosti 

spôsobuje, že stále existuje skupina informácii, ktorá je pre ľudí využívajúcich 

asistenčné technológie neodôvodnene neprístupná. 

5.3 Poskytovanie informácií v prístupnej forme 

Bežne sme obklopení viacerými druhmi informácií, ktoré sú prezentované v rôznej 

forme. Stretávame sa s textovými, zvukovými, grafickými informáciami, a to 

v tlačenej, elektronickej alebo inej forme. 

Poskytnúť informáciu v prístupnej forme znamená poskytnúť ju tak, aby ju človek so 

zdravotným postihnutím dokázal samostatne alebo pomocou asistenčnej technológie 

vnímať. Tvorcovia informačných obsahov nemajú (ani to od nich nikto nepožaduje) 

vedomosti o všetkých druhoch postihnutí, o špeciálnych nárokoch, ktoré z toho 

vyplývajú, ani o asistenčných technológiách. Pre nich existujú štandardy tvorby 

prístupného obsahu, ktoré definujú, ako sa majú tvoriť dokumenty s rôznym obsahom 

a ako ich v jednotlivých formátoch prezentovať. Na dodržiavanie týchto štandardov 

sa následne spoliehajú asistenčné technológie. 

V nasledujúcich podkapitolách si ukážeme, ako vytvoriť dokument a prezentovať 

informáciu vo forme prístupnej pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

5.3.1 Tlačený dokument 

Pre tlačený dokument dodržiavame nasledujúce pravidlá: 
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 Používame bezpätkové typy písma (napr. Calibri, Arial, Helvetica, Verdana 

alebo Tahoma). Vyhýbame sa kurzíve, simulácii rukopisu a ozdobnému 

písmu. 

 

Fotografia: Ukážka textu neprístupného pre slabozrakých. 

 Veľkosť písma je minimálne 12 bodov. 

 Dbáme na farebný kontrast, pričom najlepší je čierne písmo na bielom 

podklade. 

 Text dokumentu rozčleňujeme do kapitol podľa logickej príslušnosti. 

 Názvy kapitol odlišujeme veľkosťou písma a umiestňujeme ich na 

samostatnom riadku. Vyhýbame sa použitiu kapitálok. 

 Text zarovnávame k ľavému okraju bez zbytočných medzier. 

 Výraznejšie od seba oddeľujeme odseky. 

 Pri použití stĺpcov používame maximálne dva stĺpce pri veľkosti papiera A4. 

 Vložená grafika nenarúša plynulosť textu. Nepoužívame obrázky, ktoré 

presahujú cez viacero riadkov s obtekajúcim textom. 

 Používame kvalitný nelesknúci sa papier. Nesmie presvitať text z druhej 

strany listu. 
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Dodržaním týchto zásad uľahčíme čítanie nielen slabozrakým čitateľom, ale 

zjednodušíme aj spracovanie tlačenej informácie pre nevidiacich pomocou skenera 

a OCR technológie. 

5.3.2 Informácie v elektronickej forme 

Tieto sú poskytované ako: 

 text, 

 grafika – obrázok, graf, mapa..., 

 zvuk, 

 video. 

Osobitým prípadom je formulár. Tu sa vyžaduje od používateľa správne pochopenie 

poskytovanej informácie, doplnenie údajov a odoslanie formulára. 

Text 

Definujte jazyk dokumentu. Ak je dokument viacjazyčný, definujte jazyk pre každú 

sekciu. 

Jazyk je dôležitý pre asistenčnú technológiu, aby aplikácia vedela, aké pravidlá 

čítania má použiť. 

V aplikácii MS Word: 

1. Označte celý dokument v prípade jednojazyčného dokumentu alebo celú 

sekciu v prípade viacjazyčného dokumentu. 

2. V stavovom riadku kliknite na ikonu „Jazyk“ a v rozbaľovacom poli vyberte 

jazyk. 

3. Pre html dokumenty definujte atribút „lang“ v hlavičke dokumentu. Atribút 

definujte pre hlavnú stránku, ako aj pre všetky podstránky. 

Štruktúra 

Pri vytváraní akéhokoľvek nového dokumentu je kľúčové jeho štruktúrovanie 

a členenie. Za týmto účelom využívame tzv. štýly, prostredníctvom ktorých môžeme 

určiť nadpisy, zoznamy, tabuľky či grafy. Pre nevidiaceho človeka je následne 

jednoduchšie prechádzať dokument, pretože čítače obrazovky už dnes umožňujú 

rýchly presun napríklad po nadpisoch či tabuľkách a zoznamoch. Pri vytváraní 

štruktúrovaných a prístupných dokumentov nám môžu pomôcť šablóny, do ktorých si 
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nadefinujeme jednotlivé štýly a ktoré môžeme po uložení opakovane používať bez 

potreby ďalšieho nastavovania. Odporúča sa tak mať v organizácii k dispozícii 

spracované šablóny dokumentov, ako sú pozvánka na akcie, článok, príspevok do 

zborníka, prezenčná listina a pod.  

Jednou z výhod využívania štýlov je aj možnosť rýchlo upravovať dizajn dokumentu. 

Stačí nám totiž vykonať zmenu na jednom mieste a hneď sa prejaví na všetkých 

miestach použitia štýlu. Keď sa teda napr. rozhodneme v rámci štýlu nadpisu 1 

zmeniť veľkosť písma zo 14 na 16 bodov, prejaví sa nám to v celom dokumente. 

Nadpisy odporúčame definovať výlučne použitím príslušných štýlov. Zväčšenému 

a tučnému písmu na zvýraznenie nadpisov bez použitia štýlov sa treba vyhýbať. 

Nevidiacim používateľom to uľahčí orientáciu v dokumente, a to použitím zoznamu 

nadpisov, ktorý dokáže čítač obrazovky vytvoriť. 

Pre jednotlivé úrovne nadpisov používame správne štýly. Štýl „Nadpis 1“ pre názvy 

kapitol a „Nadpis 2“ pre podkapitoly. Pri ďalších úrovniach postupujeme analogicky. 

Pri dokumente s vnorenými kapitolami uplatníme pri vytváraní nadpisov funkciu 

„Viacúrovňový zoznam,“ čo zabezpečí číslovanie kapitol a podkapitol. 

Obsah dokumentu generujeme funkciou, nevypisujeme ho ručne. Generovaný obsah 

sa totiž dá pri zmenách ľahko aktualizovať. 

Obdobne postupujeme pri tvorbe tabuliek. Pre údaje zobrazené formou tabuľky 

použijeme príslušné funkcie na generovanie tabuľky. Nepoužívame medzery, 

tabulátory a nové riadky, aby sme dosiahli požadovaný vzhľad údajov, pretože pri 

ďalších úpravách dokumentu, prevode do iných formátov a pri zväčšovaní sa takéto 

usporiadanie poruší. 

Farba 

Použitie farebného označenia jednotlivých informácií je efektívne a pre vidiacich 

používateľov často vhodnejšie ako textové zobrazenie. Príkladom takéhoto 

zobrazenia môže byť rozvrh hodín v týždni, rozpis služieb dobrovoľníkov v mesiaci, 

obsadenosť pri predaji lístkov, podiel výrobkov na predaji a pod. 

Farbou sa zvyknú označovať aj povinné polia formulárov. 

Avšak pre nevidiacich, slabozrakých alebo farboslepých ľudí je používanie výlučne 

farebného označovania samozrejme nedostačujúce. Dôležité je preto zabezpečiť 
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(napr. prostredníctvom legendy) dostatočné textové popisy farebne 

sprostredkovaných informácií, napr. červená označuje dni v týždni a zelená 

dobrovoľníkov, ktorí budú v daný deň k dispozícii. 

Obrázok 

Určitú informáciu môžeme názornou formou sprostredkovať pomocou rôznych 

ilustrácií či obrázkov. Ale takto podávaná informácia rovnako ako v prípade farieb 

ostáva pre nevidiaceho človeka absolútne neprístupná. Dôležité je preto používať 

výstižné popisy. V prípade obrázkov definujeme tzv. alternatívny text a pri zložitejších 

grafoch alebo mapách uvedieme informačne nasýtený popis formou textu za 

obrázkom. Navyše je dôležité obrázok umiestniť do textu na samostatný riadok 

a nepoužívať obtekanie textu či plávajúce/pohybujúce sa a blikajúce obrázky. 

Príklad vhodne použitého obrázku: 

 

Ako môžeme definovať alternatívny text v aplikácii MS Word? 

1. Označíme obrázok a z kontextovej ponuky (zobrazíme ju stlačením pravého 

tlačidla myšky alebo príslušným klávesom na klávesnici) zvolíme položku 

„Formátovať obrázok“. 

2. Prejdeme na kartu/časť „Rozloženie a vlastnosti“. 

3. Nadefinujeme polia „Názov“ a „Popis“ v časti Alternatívny text. Obsah týchto 

polí prečíta čítač pri prechode kurzora cez obrázok. 

Pri používaní obrázkov v html dokumentoch vyplníme pre definovanie obrázka 

atribúty „title“ a „alt“. 

Pri použití informácii formou grafu z údajov je potrebné uvádzať alternatívny text 

s popisom významu a zobrazovaného rozsahu údajov. 

Príklad: Graf zobrazuje vývoj nezamestnanosti v jednotlivých štvrťrokoch roka 

2015. Prvý štvrťrok 10,2%, druhý 10,31%, tretí 10,19%, štvrtý štvrťrok 10,42%. 
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V súčasnosti je snaha čítačov obrazoviek sprostredkovať informácie aj priamo 

z grafu. Dôležité je však vkladať graf vytvorený z údajov v Exceli, je tak 

zrozumiteľnejší aj pre nevidiacich používateľov PC. 

Multimédiá 

Videá a zvukové nahrávky prezentujeme na webe spôsobom, ktorý umožní vnímať 

obsah aj pomocou čítača obrazovky. Odporúčame mať na pamäti nasledovné: 

 Uvedenie multimediálneho súboru – krátky text pred objektom ktorý nasleduje. 

 Alternatívny popis obsahu. 

 V html vloženie prvku na prehrávanie obsahu tak, aby bol obslúžiteľný 

pomocou asistenčnej technológie a klávesnice, ako je to napríklad v službe 

YouTube. 

V rozsiahlejších nahrávkach uvádzame textový prepis obsahu. 

Formulár 

Formulár je elektronický dokument vyžadujúci od používateľa vyplnenie jednotlivých 

polí a jeho odoslanie na spracovanie. V organizáciách zväčša využívame takéto 

formuláre napr. pri prihlasovaní sa účastníkov na rôzne podujatia či školenia, 

získavaní spätnej väzby a hodnotenia spokojnosti účastníkov, dobrovoľníkov alebo 

kolegov a pod. Pri off-line i on-line formulároch je opäť dobré nezabúdať na to, že sa 

náš dotazník možno dostane práve k nevidiacemu používateľovi. Aby sme 

zabezpečili čo najväčšiu prístupnosť našich prihlášok či dotazníkov pripravených 

v podobe formulárov, je určite vhodné mať na pamäti nasledovné: 

1. Formuláre v MS Worde sú nepoužiteľné, ak sú vytvorené pomocou prvkov na 

tvorbu formulárov. Prístupné sú iba verzie, keď je formulár tvorený bežnými 

textovými znakmi ako medzera, bodka, podčiarknutie a podobne. 

2. Formuláre v MS Exceli sú síce prístupné, avšak používajú sa zriedkavejšie. 

3. Prístupný formulár je možné vytvoriť napríklad v aplikácii Adobe Acrobat, ktorý 

bude následne možné vyplniť v aplikácii Acrobat Reader. 

4. Rovnako je možné vytvoriť prístupný formulár aj na webovej stránke (osoba so 

zrakovým postihnutím ho vypĺňa online). Pri formulároch je však dôležité, aby 

jednotlivé formulárové polia mali správne priradené popisy (značka „label“ 
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priradená k formulárovému prvku). Medzi celkom dobre použiteľné systémy 

patria napr. formuláre Google. 

5. Pokiaľ je to prípustné, umožníme nevidiacim a slabozrakým vyplniť formulár aj 

offline a následne ho odoslať prostredníctvom emailu. 

Tabuľka 

Pri prezentovaní informácii tabuľkovou formou používame príslušné funkcie, nestačí 

priestorové zobrazenie napodobňujúce tabuľku. Dôležité je uviesť popis 

a alternatívny text. Bunky predstavujúce hlavičku stĺpca alebo riadka príslušne 

označíme. Čítače totiž využívajú toto označenie a hlásia ho pred samotným údajom 

bunky. Je nutné vyhýbať sa, ak je to možné, zlučovaniu buniek, ich farebnému 

vyplneniu bez textového označenia a vnoreným tabuľkám. 

Príklad vhodne navrhnutej tabuľky: 

Tabuľka 1: Zoznam žiakov s ich telesnými údajmi  

Meno Váha (kg) Vek Výška (cm) 

Peter 80 25 190 

Jana 50 30 172 

 

Popis k tabuľke vložíme takto: 

1. Vyberieme celú tabuľku. Na karte „Nástroje tabuliek“ časti „Rozloženie“ 

stlačíme tlačidlo „Výber“ a zvolíme „Celá tabuľka“. 

2. Z kontextovej ponuky zvolíme „Vložiť popis“ a nadefinujeme text. 

Riadok tabuľky nastavíme ako hlavičkový takto: 

1. Označíme riadok. 

2. Zvolíme „Vlastnosti tabuľky“ z kontextovej ponuky a na karte riadok označíme 

„opakovať riadok ako hlavičku na každej novej strane“ 

3. Pre dokumenty html použijeme značku „th“ pre bunky hlavičky v príslušnom 

riadku a stĺpci. 

4. V Excel dokumente označíme príslušné bunky v riadku alebo stĺpci ako 

hlavičkové. 
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Dokument MS Word 

Pri tvorbe prístupného dokumentu v aplikácii MS Word platia už vyššie uvedené 

všeobecné pravidlá. Možno ich zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Dokument má definovaný jazyk. 

 Štruktúrovanie je realizované pomocou štýlov. 

 K obrázkom sú uvedené alternatívne texty. 

 Farebné kódovanie má alternatívne textové označenie. 

Ďalšie pravidlá pre MS Word: 

 MS Word sa nepoužíva na tvorbu formulárov. 

 Pri úpravách a kontrole textu pre iného autora sa používa sledovanie zmien. 

Nepoužíva sa farebné označovanie zmien. 

 Texty uvedené v obrázkoch a poliach sa zopakujú samostatne ako text. 

 Nepoužívajú sa plávajúce texty a obrázky. 

 Ak je v hlavičke alebo päte dôležitá informácia, treba na ňu upozorniť v texte. 

 Na kontrolu prístupnosti sa používa funkcia Accessibility Checker v menu MS 

Word. 

Konverzia dokumentu MS Word do PDF 

PDF (portable document format) formát je rozšírený najmä preto, že zabezpečuje 

jednotný vzhľad dokumentu v rôznych aplikáciách určených na jeho zobrazenie. 

Navyše zamedzuje realizácii nežiaducich úprav dokumentu bez autorovho súhlasu. 

Aby bol pdf súbor prístupný, musí obsahovať značky prístupnosti dokumentu 

(accessibility tags). Tieto sa do dokumentu dostanú vtedy, ak vytvoríme prístupný 

wordovský dokument. 

Konverziu realizujeme nasledujúcim spôsobom: 

1. Na dialógu „Uložiť ako“ zvolíme formát pdf a stlačíme tlačidlo „Možnosti“. 

2. Označíme voľbu „Značky prístupnosti dokumentu na zjednodušenie 

ovládania“ (Document structure tags for the accessibility). 

3. Neoznačíme voľbu „Ak nie je písmo vložené, vytvoriť z textu bitovú mapu“ 

(Bitmap text when fonts may not be embedded). 
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Publikované a distribuované prístupné dokumenty vo formáte pdf musia byť 

v nechránenom režime. Čítače totiž nedokážu chránený dokument používateľom so 

zrakovým postihnutím sprístupniť. 

OpenOffice 

Dokumenty vytvorené a publikované vo formáte odt (opendocument) sú v súčasnosti 

používateľom, ktorí používajú asistenčné technológie, dobre prístupné. Nateraz však 

neposkytujú taký komfort pri používaní ako kancelársky balík MS Office. Situácia sa 

však rapídne zlepšuje. 

Za dobre prístupné sa dajú považovať produkty Openoffice.org a LibreOffice, najmä 

textové a tabuľkové procesory, t.j. aplikácie na spracovanie textu a tabuliek. 

Po vytvorení prístupného dokumentu (rovnako ako v MS Worde) je možné 

pretransformovať ho do formátu pdf. 

Pri tvorbe prístupného dokumentu platia rovnaké všeobecné zásady, ako sú uvedené 

vyššie pre dokumenty MS Word. 

Export odt do pdf 

Prístupné odt môžeme exportovať do formátu pdf nasledovným spôsobom: 

1. Z hlavného panela zvolíme „Exportovať do pdf“ v časti „Súbor“. 

2. V zobrazenom dialógu označíme „Tagované pdf“ (taged pdf) a „Zahrnúť 

záložky“ (export bookmarks). 

3. Potvrdíme uloženie. 

Webstránky 

Jedným z najčastejších zdrojov informácií v elektronickej podobe sú webové stránky 

na internete. Môžu obsahovať informácie v textovej, grafickej, zvukovej aj obrazovej 

podobe. Zriedkavosťou nie sú ani odkazy na dokumenty, ktoré je možné uložiť si do 

počítača a čítať offline. 

Problematiku prístupnosti webových stránok popisuje štandard The Web Content 

Accessibility Guidelines, ktorý pripravilo konzorcium World Wide Web. V súčasnosti 

je používaná verzia WCAG 2.0. Štandard je založený na nasledujúcich princípoch: 

 Obsah musí byť vnímateľný. 

 Prvky v rozhraní musia byť ovládateľné. 
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 Obsah a ovládateľné prvky musia byť pochopiteľné. 

 Obsah musí byť natoľko robustný, aby vedel pracovať so súčasnými aj 

nasledujúcimi technológiami vrátane asistenčných. 

Kľúčom k prístupným webstránkam je správne použitie html značiek pre 

štruktúrovanie obsahu a CSS pre rozloženie obsahu na stránke. 

Pri tvorbe html dokumentu sa pridržiavame hore uvedených všeobecných zásad 

a použijeme nasledujúce pravidlá: 

 Nadpisy označíme značkou <h1> až <h6> podľa stupňa štruktúrovania. 

 Odseky označíme značkou <p>. 

 Zoznamy uvedieme značkami <ul>, <ol> a <li>. 

 Záhlavia tabuliek označíme značkou <th>. 

 Na popis objektov použijeme atribút caption. 

 Formulárovým prvkom priradíme popis značkou <label> a zviažeme ho 

s príslušným formulárovým prvkom. 

 Skupiny formulárových polí zoskupíme značkou <fieldset>. 

 Povinné polia identifikujeme aj textovou značkou, napr. hviezdičkou 

v príslušnom label. 

 Nepoužívame techniku nazývanú Captcha (pokrivené písmena v obrázku) na 

overenie prístupu – nedokážu ju prečítať nielen čítače, ale aj množstvo ľudí 

bez zdravotného postihnutia. 

 Jasne oznámime, že formulár bol správne spracovaný a doručený.  

 V prípade chyby vo formulári ju oznámime a nastavíme kurzor do poľa 

s chybou. Zachováme ostatné vyplnené údaje. 

 Zvukovú nahrávku a video nahrávku uvedieme popisom. Poskytneme titulky 

k video nahrávke a textový popis videa (tento môže byť aj ako samostatná 

stránka). 

 Všetky ovládacie prvky musia byť ovládateľné z klávesnice. 

 Texty odkazov sú plnovýznamové. Nepoužívame „kliknite tu“. 

 Text odkazu vizuálne odlíšime napr. podčiarknutím. 

Tabuľkové hárky 
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Pre používateľov s asistenčnými aplikáciami sú dobre prístupné. Problematické 

zostáva ešte z minulosti čítanie grafov, avšak aj v tejto oblasti sa situácia postupne 

zlepšuje. Čítače dokážu oznámiť popisy osí aj zobrazované hodnoty. 

Pri tvorbe tabuľkových hárkov sa pridržiavame nasledujúcich pravidiel: 

 Nepoužívame zbytočne veľa voľného / prázdneho miesta medzi jednotlivými 

údajmi (stĺpce, riadky alebo viac tabuliek na hárku). 

 Pri rozsiahlejších dokumentoch uvedieme, kde začínajú jednotlivé skupiny 

údajov. 

 Vyhýbame sa výlučne farebnému označeniu hodnôt v bunkách. 

 Na bližší popis významu použijeme komentár (vkladá sa z kontextovej ponuky. 

Čítač jeho výskyt oznámi). 

 Príslušne označíme bunky hlavičiek (čítač ich pri prechode medzi stĺpcami 

a riadkami využije). 

 Nepoužívame uzamknuté bunky. Nevidiaci používateľ pomocou čítača 

nedokáže získať informáciu z takejto bunky. 

 Ak zošit obsahuje viac hárkov, oznámime to. 

 Hárky plnovýznamovo pomenujeme. 

Prístupný tabuľkový hárok je možné exportovať do pdf. Postup je rovnaký ako pri 

textových dokumentoch. 

Prezentácie 

Zvyčajne predstavujú podporu pre prednášku pred auditóriom. Ak je v auditóriu 

nevidiaca alebo slabozraká osoba, sú na prednášajúceho kladené vyššie nároky. 

Odporúča sa: 

 Prezentáciu v elektronickej podobe poskytnúť vopred. 

 Pri prednášaní popísať časti prezentácie, ktoré vidiaci vidia a na ktoré sa 

prednáška odvoláva, napríklad: „Graf predstavuje vývoj klesajúceho trendu 

tržieb v mesiacoch druhého kvartálu 2015. Pokles je číselne uvedený 

v tabuľke.“ 

 Dodržiavať všeobecné zásady tvorby dokumentov. Dosiahneme to, že aj 

nevidiace osoby budú môcť vnímať takmer celý obsah prezentácie. 
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5.3.3 Informácie v alternatívnych formátoch 

Existujú situácie, kedy je vhodnejšie mať informáciu prístupnú v inom ako 

elektronickom formáte, napr. jedálny lístok v reštaurácii, cestovný poriadok na 

zastávke, číslo prichádzajúceho spoja MHD, menovku na dverách a podobne. 

Alternatívne poskytovanie informácií zahŕňa: 

 Zväčšená tlač – poskytovanie tlače vo zväčšenom písme 16 a viac bodov. 

Keďže dokumenty sa tlačia z elektronickej podoby, nie je problém ich 

generovať priamo takto. Všetky materiály pre starších ľudí odporúčame tlačiť 

vo zväčšenom písme. Je veľká pravdepodobnosť, že starší človek bude mať 

problém so zrakom. 

 Braillovo písmo – pre nevidiacich ľudí, ktorí ho ovládajú, je takto uvedená 

informácia najrýchlejším spôsobom, ako sa zorientovať napr. medzi liekmi, 

notovým zápisom, v gramatických pravidlách, matematickom zápise, 

cudzojazyčných slovách a pod. Často nie je vhodné uvádzať informáciu napr. 

vo zvukovej podobe, alebo je informácia taká krátka, že transformovať ju 

pomocou skenera a OCR je nereálne. Na tlač v Braillovom písme je potrebné 

mať braillovskú tlačiareň a aplikáciu na transformáciu elektronických 

dokumentov do podoby použiteľnej na tlač. 

 Audioverzia informácii – je vhodná nielen pre ľudí s poruchou zraku, ale aj pre 

ľudí s poruchami učenia. Na tieto účely sa používa napr. formát DAISY. Je to 

medzinárodný formát záznamu textu vo zvukovej podobe. Pri zázname sa 

používa syntetický hlas, ktorý nemusí každému vyhovovať a nie je dostupný 

pre všetky jazyky. Je možné použiť aj komerčné hlasy nainštalované 

v počítači. Pre konverziu je nutné do aplikácií na tvorbu dokumentov 

doinštalovať doplnky. 

 Elektronické knihy – predstavujú vhodnú formu sprístupnenia literatúry pre 

nevidiacich a slabozrakých. Nejde o klasickú tlačenú knihu, ale o digitálny 

dokument, ktorý možno čítať napr. na počítači. Takáto kniha často vzniká 

naskenovaním bežného tlačeného dokumentu, pričom z pohľadu človeka so 

zrakovým postihnutím, je zároveň dôležité aj rozpoznanie (OCR) 

a štruktúrovanie textu. 
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5.3.4 Audiokomentár 

Je to spôsob sprístupnenia divadelného predstavenia, televízneho programu a pod. 

prostredníctvom slovného popisu diania na javisku, scény vo filme, televíznych 

správ. 

Na využívanie tejto služby je nevyhnutné v divadlách zriadiť funkciu „komentátora“ 

a návštevníkom sprístupniť jeho komentár technickými prostriedkami. 

Pri televíznom vysielaní tvorcovia programov vytvárajú osobitnú zvukovú stopu, ktorá 

nesie vopred nahraný zvukový komentár v prípade vopred pripravovaných 

programov, alebo on-line tvorený komentár napríklad pri správach a živom vysielaní. 

Túto stopu prenášajú distribútori televízneho signálu až ku konečnému používateľovi. 

Ten musí mať technické prostriedky na príjem s vybavením podporujúcim výber 

zvukovej stopy. Po aktivovaní tejto funkcie sa komentár reprodukuje, ak sa vo 

vysielaní nachádza. V opačnom prípade sa reprodukuje pôvodný zvuk bez 

komentára. 

Ak sa použijú nekvalitné technické prostriedky, môže dôjsť k rôznym problémom 

s reprodukciou komentára. Tieto môžu u používateľov vyvolávať dojem zle 

fungujúcej služby. 

Na zabezpečenie audiokomentára, do tejto kategórie patria aj titulky pre 

nepočujúcich, je v Slovenskej republike vytvorený legislatívny rámec. Tvorcovia sú 

povinní vyrobiť ho a distribútori prenášať ho ku konečnému používateľovi. 
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5. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) - www.pristupnost.cz/jak-tvorit-
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6 Kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým 

postihnutím 

Branislav Mamojka 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

mamojka@unss.sk 

6.1 Základná charakteristika kompenzačných pomôcok 

Strata alebo vážne poškodenie zraku sa prejavuje negatívnymi dôsledkami vo 

všetkých oblastiach života človeka. Je to spôsobené skutočnosťou, že väčšinu 

informácií prijíma človek zrakom a stále väčší podiel informácií sa prezentuje vo 

vizuálnej forme. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna funkčná náhrada zraku, 

snažíme sa jeho stratu alebo nedostatočnosť kompenzovať rôznymi spôsobmi vo 

vzťahu ku konkrétnej činnosti. To vedie k veľkej rozmanitosti prostriedkov 

kompenzácie a potrebe optimalizovať ich výber pre konkrétnu situáciu a osobu. 

Technické prostriedky, ktoré pomáhajú zmierňovať dôsledky zrakového postihnutia, 

nazývame vo všeobecnosti kompenzačnými pomôckami. Používa sa tiež termín 

asistenčné technológie, ktorým sa označujú kompenzačné pomôcky sprístupňujúce 

informačné a komunikačné technológie osobám so zdravotným postihnutím. 

Vzhľadom na cenu kompenzačných pomôcok si človek so zrakovým postihnutím 

nemôže obstarať všetky potrebné pomôcky z vlastných prostriedkov. Náklady na 

kompenzačné pomôcky zároveň znamenajú zvýšené náklady, ktoré ľudia bez 

zrakového postihnutia nemajú. Preto je možné získať od štátu príspevok na 

obstaranie vybraných pomôcok, prípadne niektoré získať len za doplatok alebo aj 

bezplatne. Informácie o existujúcich pomôckach a spôsoboch ich využitia poskytujú 

pracoviská ÚNSS, ktoré pomôžu aj pri vybavovaní žiadostí o príspevky, a poskytujú 

aj zácvik na prácu s náročnejšími pomôckami. 

Kompenzácia dôsledkov zrakového postihnutia technickými prostriedkami sa 

realizuje: 

 podporou zostávajúcich zrakových schopností, 

 využívaním iných zmyslov, najmä sluchu a hmatu, 
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 znižovaním potreby zmyslovej kontroly, najmä mechanizáciou 

a automatizáciou činností. 

Podpora zachovaných zrakových funkcií sa realizuje optickými pomôckami –

elektronickými čítacími lupami a zväčšovacími počítačovými programami. Optimálne 

využívanie optických pomôcok a výcvik práce s nimi je predmetom reedukácie zraku. 

V prípadoch, kedy už nie je možné použiť zostávajúce zrakové schopnosti, 

používame technické prostriedky ktoré vizuálne informácie prezentujú vo forme 

zvukovej alebo hmatovej. Sú to napríklad indikátory hladiny upozorňujúce zvukom na 

dosiahnutie požadovanej úrovne tekutiny nalievanej do nádoby, indikátory farieb 

oznamujúce nevidiacemu alebo farboslepému farbu textilu a ďalších materiálov, 

hovoriace teplomery, váhy a hodinky, počítače s hlasovým a hmatovým výstupom, 

tlačiarne na Braillovo písmo. 

Mechanizácia alebo automatizácia činností sa stále viac využíva aj pre najširšiu 

používateľskú verejnosť, obmedzuje potrebu zmyslovej kontroly a vôbec akejkoľvek 

kontroly človekom. Výhodou tejto metódy je, že je súčasťou dizajnu pre všetkých, nie 

špeciálnym opatrením. Pre ľudí so zrakovým postihnutím sú to napríklad automatické 

práčky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry. Aj pri využití mechanizácie a automatizácie 

však je potrebné vykonávať určité ovládacie a kontrolné operácie, ktoré musia byť 

sprístupnené aj osobám so zrakovým postihnutím prostredníctvom kontrastného 

a zväčšeného zobrazenia, reliéfnych značiek a stupníc, zvukovej signalizácie alebo 

syntetickej reči. 

6.2 Delenie kompenzačných pomôcok 

Z hľadiska pôvodu kompenzačných pomôcok ich môžeme zaradiť do týchto skupín: 

 Štandardné zariadenia určené pre najširšiu verejnosť – tieto zariadenia je 

možné použiť priamo, prípadne s využitím odporúčaného postupu pre 

používateľov so zrakovým postihnutím. Sem patrí napr. rozhlasový prijímač, 

niektoré kuchynské potreby, ako sú krájače a odmerky, alebo spotrebiče, ako 

je mikrovlnná rúra s mechanickým ovládaním. 

 Upravené štandardné zariadenia doplnené systémami umožňujúcimi ich 

ovládanie a využívanie používateľmi so zrakovým postihnutím, ako je reliéfne 
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označenie (mechanický minútnik, programátor automatickej práčky) alebo 

hlasový výstup (kuchynské a osobné váhy). 

 Zariadenia cielene konštruované ako kompenzačné pomôcky (napr. indikátor 

hladiny, indikátor farieb, slepecká palica, softvér umožňujúci prácu na PC 

s využitím syntetickej reči alebo zväčšeného zobrazenia). 

 

Fotografia: Príklad využitia kompenzačných pomôcok – bielej palice a označeného 

mobilného telefónu 

Toto delenie pomôcok má význam pre určenie najvhodnejšieho spôsobu 

kompenzácie v konkrétnej situácii aj z hľadiska ceny a dostupnosti. Ich poradie nie je 

náhodné. Vyjadruje princíp univerzálneho dizajnu, ktorý berie do úvahy špeciálne 

potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Začíname od štandardných zariadení. Ak 

neriešia daný problém, snažíme sa aplikovať upravené štandardné zariadenia a až 

nakoniec hľadáme špeciálne konštruované kompenzačné pomôcky. Cieľom 

univerzálneho dizajnu, dizajnu pre všetkých je maximalizovať využívanie 

štandardných prostriedkov a minimalizovať potrebu špeciálnych prostriedkov pri 

súčasnej optimalizácii záťaže používateľa, najmä dodatočnej záťaže zostávajúcich 

zrakových funkcií alebo sluchu či hmatu. Takýto postup znižuje náklady na 

kompenzáciu, rozširuje okruh činností bez potreby alebo s obmedzenou potrebou 
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kompenzácie a zmenšuje okruh osôb odkázaných na kompenzačné pomôcky pri 

danej činnosti. Možnosť využívať štandardné zariadenia tiež znižuje segregáciu ľudí 

so zrakovým postihnutím tým, že im umožňuje konzultovať a vymieňať si skúsenosti 

z používania rovnakých zariadení s používateľmi bez zrakového postihnutia. 

Univerzálnych zariadení, ktoré už pri vývoji zohľadňujú potreby osôb so zrakovým 

postihnutím, je však stále málo. Potrebné sú špeciálne pomôcky aj v prípadoch, v 

ktorých by použitie štandardných zariadení znamenalo pre používateľa so zrakovým 

postihnutím neprimeranú záťaž (náročný, zdĺhavý, ťažko zapamätateľný postup). 

Kompenzácia dôsledkov zrakového postihnutia je vždy len relatívna. Poskytnutie 

slepeckej palice a výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s ňou zvýšia 

predovšetkým bezpečnosť samostatného pohybu, ale nenahradia pomoc vidiacich 

osôb v neznámom alebo zmenenom prostredí. 

Zvládnutie práce na počítači s asistenčnými technológiami nesprístupní všetky druhy 

informácií a procesov ich spracovania, najmä grafické informácie a zložitejšie dátové 

štruktúry sprístupňujú najmä textové informácie. Inovované a nové aplikácie si často 

vyžadujú hľadať nové postupy práce. Okrem toho spôsob komunikácie človeka so 

zrakovým postihnutím s počítačom je podstatne pomalší a náročnejší na pamäť 

a predstavivosť ako človeka bez zrakového postihnutia. 

Úroveň a potreba kompenzácie sa mení s vývojom zdravotného stavu, skúseností, 

fyzického a spoločenského prostredia človeka. Použiteľnosť a funkčnosť 

kompenzačných prostriedkov sa mení s technickým rozvojom, niektoré pomôcky 

veľmi rýchlo morálne zastarávajú a stávajú sa nefunkčnými vo vzťahu k zariadeniam 

vonkajšieho prostredia, s ktorými majú spolupracovať. Toto sa zvlášť výrazne 

prejavuje v oblasti informačných a komunikačných technológií, architektonického 

a dopravného prostredia, vzdelávania a zamestnávania. Preto proces kompenzácie 

dôsledkov zrakového postihnutia konkrétnej osoby má trvalý charakter, ktorý nie je 

možné ukončiť výberom kompenzačných prostriedkov v určitom čase. 

Dôležitou podmienkou optimálnej kompenzácie je aj účasť samotných ľudí so 

zrakovým postihnutím na procese konštrukcie a výberu pomôcok. Často aj zdanlivo 

výborné a technicky náročné riešenia sa ukážu ako neefektívne a ich potenciálni 

používatelia ich odmietajú. Pri reliéfnom označovaní je potrebné brať do úvahy 

vlastnosti hmatu a úroveň potrebných hmatových zručností. Pri zvukovej signalizácii 

sú dôležité parametre signálu z hľadiska sluchových schopností používateľa a 
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okolitého hluku. Pomôcka nesmie klásť na používateľa nadmernú psychickú 

a fyzickú záťaž pri používaní, a používateľa tak nadmerne unavovať a obmedzovať 

jeho kapacitu na vykonávanie iných činností v porovnaní s vidiacou osobou. 

Aj tie najjednoduchšie pomôcky musia spĺňať často náročné technické požiadavky. 

Napríklad v prípade bielej slepeckej palice je dôležitá poloha jej ťažiska a moment 

zotrvačnosti; pevnosť v spojoch skladacej palice; tvar, veľkosť a materiál koncovky 

dotýkajúcej sa zeme; vedenie zvuku a vibrácií vznikajúcich pri kontakte so zemou; 

ergonomický tvar držadla; odolnosť povrchovej úpravy atď. Nestačí teda len „nejaká 

biela tyč“. 

6.3 Nové trendy v oblasti kompenzačných pomôcok 

Vývoj vedy a techniky prináša stále nové a účinnejšie spôsoby kompenzácie, 

umožňuje konštruovať zariadenia, ktoré môžu používať ľudia so zrakovým 

postihnutím priamo alebo len s malými úpravami. Dôležitú úlohu však hrá kvalitný 

výcvik a jeho úloha stále narastá. Na dosiahnutie porovnateľného výkonu s vidiacou 

osobou potrebuje človek so zrakovým postihnutím vedieť viac. Napríklad v prípade 

počítačov ide minimálne o obsluhu asistenčných technológií. Potrebná je aj hlbšia 

znalosť štandardných procesov z dôvodu ťažšej a pomalej prístupnosti pomocných 

hlásení, ktoré sú pre vidiacich paralelne zobrazované na obrazovke. 

Literatúra 

1. http://www.unss.sk/legislativne-novinky.php 

2. http://www.unss.sk/kontakty.php 
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7 Mentorstvo pre mládež 

Nataša Mauko Zimšek 

Slovinská asociácia zdravotne postihnutých študentov 

natasa@dsis-drustvo.si 

Ak chcete, aby mladí ľudia pracovali efektívne pre vašu organizáciu, budú vo väčšine 

prípadov aspoň zo začiatku potrebovať istú podporu a vedenie. Je potrebné, aby 

spoznali vašu organizáciu, jej ciele, hodnoty, pracovné metódy, programy a projekty. 

Musíte zvážiť, kto vo vašej organizácii je vhodný a má čas a energiu, aby mladým 

ľuďom poskytol takúto podporu. Je tiež vhodné spoznať mladých ľudí, ktorí chcú byť 

súčasťou vašej organizácie, spoznať ich vedomosti, záujmy, motiváciu a vytrvalosť. 

Dozviete sa, koľko podpory každý z nich potrebuje, kto by bol vhodným mentorom, 

ak máte k dispozícii viac ľudí na mentorstvo, a aké pracovné úlohy by boli vhodné 

pre konkrétnu osobu. Takto získate to najlepšie z vašich mentorov aj mentorovaných. 

7.1 Čo je to mentorstvo 

Jednoznačná definícia mentorstva neexistuje. Mentorstvo sa väčšinou opisuje ako 

vzťah, proces alebo odborná aktivita, v rámci ktorej skúsenejší človek ponúka rôzne 

druhy podpory osobe alebo skupine ľudí. V praxi existuje veľa rôznych typov 

mentorstva, napríklad: 

 Formálne – je organizované a štruktúrované, mentori a mentorovaní sú 

starostlivo vyberaní a spárovaní, ich úlohy aj cieľ mentorstva sú jasne 

definované. 

 Neformálne – vyvíja sa prirodzene, ak je potrebné vedenie, podpora, 

vedomosti, skúsenosti atď. a ak existuje osoba, ktorá je schopná toto všetko 

poskytnúť. 

 Skupinové – mentor mentoruje skupinu ľudí. 

 Rovesnícke – keď spolupracujú ľudia na rovnakej úrovni. Neznamená to, že 

musia byť rovnako starí, ale musia mať veľa spoločného, napríklad prácu 

v rovnakej oblasti. 

 Obrátené – mladší človek sa delí o skúsenosti so staršou osobou (zvyčajne 

v oblasti moderných technológií a pod.). 
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 Situačné – človek dostane radu a podporu vtedy, keď to potrebuje od osoby, 

ktorá je v danom čase k dispozícii. 

 Virtuálne – mentorstvo sa uskutočňuje pomocou moderných technológií, napr. 

prostredníctvom elektronickej pošty, videokonferencií, atď. 

Porozmýšľajte, ktoré typy mentorstva sú vhodné pre vašu organizáciu. Skôr než sa 

organizácia zaviaže k mentorstvu, malo by byť jasné, či má na to prostriedky 

a kapacitu. Pre svoju organizáciu môžete pripraviť aj stratégiu mentorstva, v ktorej 

špecifikujete jeho účel a ciele, povinnosti a úlohy vašich zamestnancov, čo 

očakávate od mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do vašej organizácie, a čo očakávate 

od svojich zamestnancov, ktorí budú poskytovať poradenstvo a podporu pre mladých 

ľudí. Popíšte aj, aké sú práva a povinnosti mentorov a mentorovaných atď. Ak chcete 

od mladých ľudí silný záväzok, pripravte zmluvy o mentorstve a ujasnite im, akým 

spôsobom môžu z mentorstva profitovať oni. 

Každá organizácia by mala premýšľať aj o tom, kto zo zamestnancov je vhodný na 

poskytovanie mentorstva. Ľudia, ktorí poskytujú podporu a znalosti, by mali byť 

trpezliví, príjemní, prístupní pre mentorovaných, dobrí poslucháči, pozitívne vzory 

a mali by dobre poznať štruktúru organizácie, jej ciele a programy, aby ich vedeli 

vysvetliť mentorovaným. 

7.2 Výhody mentorstva mladých ľudí 

Mladí ľudia sú budúcnosťou našej spoločnosti. Musíme im ponúknuť vedomosti a 

zručnosti, ktoré im umožnia byť čo najkvalitnejšími. Potrebujú príležitosti na dobré 

vzdelanie, ale aj prístup k neformálnemu a praktickému vzdelávaniu. Mentorstvo je 

jedným zo spôsobov, ako prakticky a užitočne získať nové schopnosti. 

Je prospešné pre všetkých zúčastnených, nielen pre mladých ľudí, pretože poskytuje 

príležitosti na vzdelávanie všetkým zainteresovaným. Ak sa však chcete spojiť 

s mládežníkmi a zapojiť ich do svojej organizácie prostredníctvom mentorstva, musí 

byť atraktívne a užitočné. Musíte sa naučiť, čo je pre nich dôležité, na čom chcú 

pracovať a oceniť ich názor. Prostredníctvom mentorstva by mladí ľudia mali: 

 získať pracovné skúsenosti, 

 zlepšiť sociálne a komunikačné zručnosti, 

 rásť v nezávislosti a odbornosti, 



 60 

 zvýšiť svoje sebavedomie, 

 získať šancu vyskúšať nové nápady, 

 rozšíriť zdroje a vedomosti atď. 

Mladí ľudia profitujú z mentorstva vo všetkých aspektoch svojho života, a preto je 

dôležité dať im príležitosť byť aktívnymi a užitočnými pre seba aj pre iných. 

Mimovládne organizácie sú pri poskytovaní mentorstva pre mládež veľmi cenné, 

pretože môžu ponúknuť veľa jedinečných a cenných skúseností a metód. 

 

Fotografia: Facilitátorka aktivity odovzdáva mladým lídrom a dobrovoľníkom 

množstvo cenných skúseností. 

7.3 Stratégia mentorstva 

Ak chcete pripraviť dobrú stratégiu mentorstva, musíte premýšľať o rôznych 

aspektoch: 

 V prvom rade sa musíte zamyslieť nad účelom a cieľmi mentorstva z pohľadu 

organizácie, mentorov a potenciálnych mentorovaných. Nad tým, či chce vaša 

organizácia získať nové pohľady, nové spôsoby práce alebo novú pracovnú 

silu atď. Ciele by mali byť špecifické a merateľné (napríklad koľko bude 

mentorov a mentorovaných, ako dlho bude mentorstvo trvať atď.). Mali by ste 
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tiež odhadnúť zdroje potrebné na realizáciu stratégie. Každý, kto sa 

zúčastňuje na mentorstve, musí poznať jeho účel a ciele, aby mohol vynaložiť 

maximálne úsilie pri ich dosahovaní. 

 Keď máte jasný účel a ciele, môžete začať pripravovať implementáciu 

stratégie. V tejto fáze definujte kroky potrebné na vytvorenie a realizáciu 

stratégie mentorstva vhodnej pre vašu organizáciu. Určte termíny a osobu 

zodpovednú za každú aktivitu. Môžete definovať zdroje pre každú z nich a 

premýšľať o financovaní. 

 Môžete pripraviť hodnotenie stratégie. Ak chcete vedieť, či stratégia plní svoj 

účel a ciele, musíte sledovať jej implementáciu v praxi. Preto je potrebné 

stanoviť obdobia hodnotenia stratégie. 

7.3.1 Príklad stratégie mentorstva pre mimovládne organizácie 

Poznámka: Prečítajte niekoľko hlavných otázok a vzorových odpovedí, ktoré vám 

pomôžu začať s prípravou vlastnej stratégie mentorstva. V žiadnom prípade nejde o 

úplnú stratégiu. Nie je to forma, ktorú musíte nutne použiť. Prispôsobte ju situácii vo 

svojej organizácii. 

I. Účel stratégie (premýšľajte, prečo potrebujete alebo chcete od mentorstva) 

 Získať nové nápady, spoznať potenciálnych zamestnancov. 

 Dať mladým ľuďom nové možnosti získať nové schopnosti. 

 Viac porozumieť mladým ľuďom a navrhovať pre nich programy atď. 

II. Ciele stratégie (ktoré konkrétne ciele chcete dosiahnuť mentorstvom) 

 2 mesiace až 1 rok mentorstva, v rámci ktorého mladí ľudia spoznajú štruktúru 

a prácu organizácie, získajú nové schopnosti a skúsenosti. 

 5 nových mentorovaných, ktorí budú môcť vykonávať niektoré programy pre 

svojich rovesníkov. 

 3 zamestnanci k dispozícii na mentorstvo atď. 

III. Význam stratégie pre organizáciu, mentorov, mentorovaných, prípadne 

iných ľudí 

Organizácia 

 Začlenenie mladých ľudí do organizácie, čo zvýši povedomie o ich potrebách. 

 Prínos sviežich, nových nápadov a spôsobov práce. 
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 Rozvoj nových aktivít pre mladých ľudí a možno aj pre iné cieľové skupiny. 

Mentori 

 Zdieľajú vedomosti a skúsenosti. 

 Učia sa o mladých ľuďoch. 

 Zoznamujú sa s delegovaním úloh a poskytovaním podpory. 

Mentorovaní 

 Spoznávajú organizačnú štruktúru a pracovné metódy. 

 Učia sa dodržiavať pokyny a plniť záväzky. 

 Získavajú nové skúsenosti a schopnosti. 

IV. Úlohy na dosiahnutie účelu a cieľov stratégie 

Určte typy mentorstva, ktoré chcete ponúknuť (formálne, skupinové, rovesnícke atď.) 

a jeho trvanie a spôsob, akým sa bude mentorstvo vykonávať. 

 Budeme ponúkať rôzne druhy mentorstva podľa účelu a potrieb všetkých 

zúčastnených na procese. Môže trvať od minimálne 1 až po maximálne 6 

mesiacov s možnými predĺženiami. 

Identifikujte potenciálnych mentorov 

Kto z pracovníkov má vhodné skúsenosti, zručnosti a ktorí z nich sú otvorení a majú 

priestor na podporu mentorovaných. Koľko mentorov sme schopní poskytnúť. 

 Máme 3 zamestnancov, ktorí prejavili záujem o mentorstvo. Prvý z nich má 

dobré vodcovské schopnosti a veľmi dobre pozná štruktúru našej organizácie, 

druhý je veľmi citlivý na potreby mladých ľudí a veľmi dobre s nimi pracuje, 

tretí je veľmi otvorený a vie veľa o projekte a financiách. 

Teraz poznáte silné stránky vašich mentorov a viete, čo vaša organizácia môže 

ponúknuť mentorovaným. 

Mentorovaní 

Ako nájdete / sa spojíte s potenciálnymi mentorovanými? To, že hľadáte 

mentorovaných oznámite verejne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, 

Facebooku? Budete ich hľadať medzi členmi vašej organizácie? Určte, kto bude 

zodpovedný za nájdenie a kontaktovanie mentorovaných s vašou organizáciou. 
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 Mentorstvo ponúkneme len našim členom a budeme ich informovať 

o možnosti mentorstva prostredníctvom elektronickej pošty. Za túto úlohu 

budú zodpovední Peter a Monika a aspoň raz ročne budú informovať našich 

členov o možnostiach mentorstva. 

Mentorstvo 

Definujte: 

 Kde budete realizovať mentorstvo, aké zdroje ponúknete mentorovaným, aké 

školenia im môžete ponúknuť: mentorovaní budú pracovať v našej kancelárii 

dvakrát týždenne. Môžeme im ponúknuť kanceláriu s 2 počítačmi a telefónom.  

 Ako budú mentor a mentorovaní spolupracovať v rámci možností vašej 

organizácie a schopností mentorov: svoju spoluprácu nastavia individuálne, 

ale odporúča sa stretnúť osobne aspoň raz týždenne a hovoriť o práci, 

možných problémoch atď. 

 Možní partneri, ktorí vám môžu s mentorstvom pomôcť. 

 Financie. Ako budete financovať požadované zdroje, ktoré budú mentorovaní 

potrebovať na prácu, či budú mentorovaní pracovať dobrovoľne alebo budú 

platení, či mentorom poskytnete špeciálne ocenenia atď. 

V. Hodnotenie stratégie 

Porozmýšľajte, ako čo najvhodnejšie vyhodnotiť pokrok stratégie a čo funguje 

v praxi. Keďže mimovládne organizácie zvyčajne nemajú zdroje na rozsiahle 

mentorstvo, pravdepodobne bude stačiť, ak pripravíte dotazníky pre mentorov 

a mentorovaných, aby ste mohli skontrolovať každých pár mesiacov, čo funguje 

dobre a či sú nejaké prekážky a problémy. 

 Hodnotenie stratégie sa predpokladá raz ročne. Hodnotený bude aj každý 

jeden mentorský vzťah. Frekvencia hodnotenia mentorského vzťahu bude 

závisieť od dĺžky mentorstva. Prvé hodnotenie sa uskutoční po prvom mesiaci 

mentorského vzťahu, druhé po 6 mesiacoch a ďalšie na konci mentorského 

vzťahu. Alex a Frida sú zodpovední za hodnotenie programu, Jana a Sára 

pripravia dotazníky na vyhodnotenie. 

Musíte určiť úlohy a zodpovednosti za každú úlohu, zodpovednú osobu a obdobie 

alebo termín jej splnenia. Odporúča sa pripraviť harmonogram realizácie. 
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VI. Harmonogram 

Január – marec 2017: Identifikácia potreby mentorstva, zdrojov organizácie 

a mentorov (Andrej, Sára a Frida). 

Apríl – jún 2017: Identifikácia vhodných spôsobov mentorstva a ako nájdeme 

potenciálnych mentorovaných (Peter a Monika); identifikácia potenciálnych 

partnerov, ktorí môžu spolupracovať (Frida); identifikácia financií a možných 

spôsobov získavania nových financií (Marek). 

Jún – júl 2017: Identifikácia zodpovedností, povinností a práv pre mentorov 

a mentorovaných, príprava mentorských dohôd (Andrej a Frida); príprava dotazníkov 

na vyhodnotenie (Jana a Sára). 

September 2017: Výzva pre mentorovaných (Peter and Monika). 

November 2017: Výber vhodných mentorovaných pre naše mentorstvo (Andrej, Sára 

a Frida). 

Január 2018: Začiatok mentorstva. 

7.4 Vzťah mentora a mentorovaného 

Úspešné mentorstvo závisí od dobrého vzťahu medzi mentorom a mentorovaným. 

Organizácie by mali starostlivo premýšľať o tom, kto je vhodným mentorom pre 

každého z mentorovaných, aby našli zodpovedajúcu dvojicu, ktorá bude dobre 

spolupracovať. Najjednoduchší spôsob, ako nájsť dobrý pár, je pripraviť dotazníky 

pre mentorov a mentorovaných, v ktorých sa ich spýtate na ich skúsenosti, záujmy, 

silné a slabé stránky. Odpovede ukážu, v čom sú si podobní a ktoré silné stránky 

mentorov sa zhodujú so slabými stránkami mentorovaných. 

Je veľmi dôležité, aby sa mentor a mentorovaný na začiatku mentorského vzťahu 

dobre spoznali. Obaja by mali mať jasnú predstavu o tom, čo očakávajú od 

mentorstva, čo sú schopní poskytnúť a čím prispieť, aby bolo mentorstvo úspešné. 

Mentor by mal preto premýšľať o svojej motivácii a dôvodoch stať sa mentorom, 

o svojej úrovni záväzku pre mentorstvo, či aké vedomosti môže ponúknuť 

mentorovanému atď. Mentorovaný by mal tiež porozmýšľať, prečo sa rozhodol pre 

mentorstvo, čo chce získať od mentorského vzťahu, otvorene diskutovať o svojich 

cieľoch, silných a slabých stránkach, o úrovni svojho záväzku atď. Vo fáze 
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vzájomného spoznávania je dôležité stretnúť sa a diskutovať o práci v organizácii, 

vzájomných očakávaniach a pracovných zodpovednostiach a najlepšom spôsobe 

komunikácie (telefonicky, e-mailom, osobne atď.). 

Na začiatku by ste tiež mali stanoviť hranice a je dôležité, aby bolo obidvom jasné, 

aký je účel mentorstva, aká je úroveň ich záväzku a aká podpora je vhodná pre obe 

strany. Každý si musí byť vedomý, čo môže očakávať od mentorstva. Mentor 

a mentorovaný by mali hovoriť o dostupnosti a vzájomnom záväzku. Mentorovaný by 

mal rešpektovať čas a zdroje mentora, aby tento nebol zahltený mentorskými 

povinnosťami a zodpovednosťami. Úlohou mentora nie je robiť všetko pre 

mentorovaného, ale ponúknuť podporu, vedomosti a odborné znalosti, aby sa 

mentorovaný mohol naučiť pracovať samostatne v rámci organizácie. Je ťažké 

stanoviť hranice, pretože závisia od individuálneho vzťahu a musia sa dohodnúť 

medzi mentorom, mentorovaným a v niektorých prípadoch aj organizáciou. Treba 

však mať na pamäti, že cieľom mentorstva pre mentorovaného je rozšíriť jeho 

vedomosti a zručnosti a vybudovať jeho nezávislosť. Mentor preto musí príležitostne 

spochybňovať vedomosti a limity mentorovaného, aby si obaja uvedomili jeho 

skutočné schopnosti. Nejasne stanovené hranice môžu viesť k sklamaniu z dôvodu 

nesplnených očakávaní, k príliš závislému mentorovanému alebo vyhorenému 

mentorovi. 

Komunikácia je tiež dôležitou súčasťou mentorského vzťahu. Dobrá komunikácia 

pochádza z dôvery a aktívneho počúvania. Aktívne počúvanie znamená, že človek 

venuje plnú pozornosť tomu, čo hovorí druhá osoba, a poskytuje spätnú väzbu 

s otázkami alebo parafrázovaním, pretože to minimalizuje zmätok v komunikácii 

a obe strany majú jasnú predstavu, o čom spolu hovorili a na čom sa dohodli. 

Mentori by sa mali v komunikácii s mentorovanými vyhýbať rozkazovaniu, 

poučovaniu, moralizovaniu, ponižovaniu a posudzovaniu, pretože to vedie k zlej 

komunikácii a nedôvere. 

7.5 Ako sa stať dobrým mentorom 

Aby mohli mentori dobre plniť svoje povinnosti, potrebujú určité zručnosti a vlastnosti. 

Niektoré sme už uviedli, teraz však nasleduje stručný prehľad charakteristických 

vlastností, ktoré robia mentora úspešným. 
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Dobrý mentor: 

 si musí vedieť zvyknúť na situáciu mentorovaného, 

 rozmýšľa nad potrebami mentorovaného a nad ako ich môže naplniť, 

 vedie mentorovaného a poskytuje mu podporu; aby pracoval dobre, spoznáva 

jeho silné a slabé stránky, čo ho motivuje a aké sú jeho očakávania, 

 pri poskytovaní podpory je praktický a ponúka osobné skúsenosti a poznatky, 

 zvažuje, ktoré úlohy sú vhodné pre mentorovaného, keď ho poveruje prácou a 

dáva jasné pokyny o tom, čo je potrebné spraviť, 

 verí, že mentorovaný sa bude snažiť plniť úlohy čo najlepšie a dáva mu 

priestor a čas na to, aby prácu robil po svojom, 

 s mentorovaným má pozitívny vzťah založený na dôvere a podpore, 

 mentorovanému pomáha plniť ciele v mentorstve, rozvíjať a rozširovať jeho 

znalosti a sociálne zručnosti, 

 za toto všetko dostane mentor sebavedomého, spokojného a úspešného 

mentorovaného, ktorý bude schopný obohatiť svoje domáce a pracovné 

prostredie – toto je cenné nielen pre organizáciu, ale aj pre spoločnosť ako 

celok.  
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8 Manažment dobrovoľníkov so zrakovým 

postihnutím 

Alžbeta Frimmerová  

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií  

frimmerova@dobrovolnickecentra.sk 

8.1 Inkluzívne dobrovoľníctvo 

V tejto kapitole by sme chceli zdôrazniť význam inkluzívnej dobrovoľníckej práce 

a koordinátorom dobrovoľníkov poskytnúť postupy o efektívnom riadení 

dobrovoľníkov so zdravotným postihnutím, konkrétne so zrakovým postihnutím. 

Musíme zdôrazniť, že manažment dobrovoľníkov v organizácii by sa mal riadiť 

rovnakými zásadami, aké platia pre všetkých dobrovoľníkov, teda aj pre tých, ktorí 

nemajú žiadne obmedzenia. Kľúčové posolstvo pre dobrovoľnícke organizácie je, 

aby boli otvorené dobrovoľníkom so zdravotným postihnutím.  

Ak chceme zadefinovať inkluzívne dobrovoľníctvo, musíme začať definíciou 

dobrovoľníctva a inklúzie (začleňovania). Definícií dobrovoľníctva je veľké množstvo, 

vo všeobecnosti však platí, že ide o aktivitu vykonávanú vo voľnom čase bez nároku 

na odmenu a v prospech všeobecného dobra. Podľa projektu Dobrovoľníctvo ako 

nástroj inklúzie (Volunteering as a Tool of Inclusion – projekt VTI) inkluzívne 

dobrovoľníctvo znamená účasť človeka s postihnutím, znevýhodnením alebo inými 

ťažkosťami, ktoré obmedzujú jeho možnosti, v dobrovoľníckych aktivitách. Inkluzívne 

dobrovoľníctvo je definované ako príležitosti dobrovoľníckej práce dostupné pre 

všetkých ľudí bez ohľadu na vek, kultúru, pohlavie, sexuálnu orientáciu, etnickú 

príslušnosť, náboženstvo, spoločenské postavenie alebo postihnutie. (Projekt VTI, 

2015) Inkluzívne dobrovoľníctvo je také, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek bez 

ohľadu na svoje znevýhodnenie. 

Organizácia Volunteer Canada poukazuje na skutočnosť, že keď sa ľudia so 

zraniteľných skupín chcú zapojiť do dobrovoľníctva, predpokladá sa, že by radi 

pracovali s témou, ktorá sa ich týka. Napríklad bežne sa očakáva, že človek so 

zrakovým postihnutímbude preferovať dobrovoľnícku prácu pre organizáciu, ktorá 

poskytuje služby nevidiacim a slabozrakým. Avšak niektorí ľudia so znevýhodnením 
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práve naopak uprednostňujú dobrovoľníctvo mimo okruhu ľudí, s ktorými sa bežne 

stretávajú, a presne vtedy dochádza k vytúženej inklúzii. (Volunteer Canada, 2001)  

8.2 Výhody inkluzívneho dobrovoľníctva 

Dobrovoľníci hovoria, že z dobrovoľníctva získavajú veľké výhody a zdá sa im, že 

dostávajú viac, než dávajú. To môže platiť najmä v prípade dobrovoľníkov so 

zdravotným postihnutím. Práca s dobrovoľníkmi s postihnutím môže byť veľmi 

obohacujúca a môže priniesť mnoho výhod dobrovoľníkom a organizáciám, ale aj 

širšej spoločnosti. Keďže osoby so zdravotným postihnutím zažívajú prekážky, ktoré 

im bránia plne sa zapojiť do spoločnosti, majú motiváciu byť mimoriadne oddaní 

organizáciám, ktoré si nájdu čas a dajú si tú námahu, aby ich vhodne zapojili. 

(Volunteer Canada, 2001)  

Nasledujúce zoznamy z projektu VTI a organizácie Volunteer Scotland sumarizujú 

prínosy, ktoré sú spoločné pre rôzne skupiny, ale akonáhle si začnete osvojovať 

inkluzívnu dobrovoľnícku prácu vo svojej organizácii, objavíte ďalšie výhody.  

Prínosy pre dobrovoľnícke organizácie:  

 príležitosť rozšíriť a diverzifikovať skupinu dobrovoľníkov;  

 spôsob, ako poskytnúť iným dobrovoľníkom a zamestnancom možnosť naučiť 

sa nové zručnosti a rozširovať svoje perspektívy; 

 príležitosť pre koordinátora dobrovoľníkov získať nové zručnosti a skúsenosti; 

 spôsob, ako byť otvorenejší k dobrovoľníkom zo zraniteľných skupín;  

 príležitosť stať sa lídrom v oblasti začlenenia; 
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 zamestnanci a dobrovoľníci sú skôr ochotní angažovať sa a zostať 

v organizácii, ktorá je inkluzívna a dobre riadi rozmanitosť; 

 zapojenie dobrovoľníkov zo sociálne vylúčených skupín napomáha lepšie 

poskytovanie služieb; klienti, ktorí sa stali dobrovoľníkmi, môžu lepšie 

pomáhať ďalším klientom, pretože lepšie chápu ich realitu; 

 zapájanie dobrovoľníkov, ktorí zažili sociálne vylúčenie, dáva príležitosť 

naplniť hodnoty vašej organizácie; zapojenie týchto dobrovoľníkov prispieva k 

ich osobnému rozvoju, a preto pomáha znižovať sociálne vylúčenie, čo 
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v konečnom dôsledku umožňuje organizáciám, ktoré majú za cieľ redukovať 

sociálne vylúčenie plniť svoje ciele. 

Prínosy pre dobrovoľníkov: 

 zažijú komunikáciu a život mimo svojich bežných vzťahov;  

 získajú prístup k novým sociálnym sieťam a novým príležitostiam;  

 zvýšia si sebavedomie a sebaúctu; 

 dostanú príležitosť získať nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti a zlepšiť si 

existujúce zručnosti;  

 dostanú príležitosť bojovať proti diskriminácii a preukázať, že môžu byť 

rešpektovanými členmi tímu;  

 stanú sa pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre iných; 

 obmedzí sa ich osamelosť a vylúčenie – dobrovoľníci môžu nadviazať kontakt 

s väčšinovou spoločnosťou;  

 vytvoria sa pre nich lepšie perspektívy zamestnať sa; 

 získajú dobrý pocit z toho, že prostredníctvom dobrovoľníctva vrátili niečo 

späť. 

Prínosy pre spoločnosť alebo komunitu: 

 príležitosť vybudovať sieť medzi sociálnymi službami, štátnou správou 

a dobrovoľníckymi organizáciami s cieľom lepšie slúžiť ľuďom z ohrozených 

skupín a rozširovať ich činnosť; 

 poskytnúť ľuďom zo zraniteľných skupín príležitosť stať sa plnoprávnymi 

členmi spoločnosti, čo je zvlášť dôležité v situáciách, keď nie sú schopní nájsť 

si prácu; 

 možnosť získať „ďalšie ruky“ pre aktivity vykonávané na miestnej úrovni 

a zlepšiť kvalitu života v rámci tejto komunity. 

 (Projekt VTI, 2015; 

http://www.volunteerscotland.net/media/685912/the_benefits_of_inclusive_volunteeri

ng.pdf, formát pdf, 285kB ) 

http://www.volunteerscotland.net/media/685912/the_benefits_of_inclusive_volunteering.pdf
http://www.volunteerscotland.net/media/685912/the_benefits_of_inclusive_volunteering.pdf
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8.3 Prekážky inkluzívneho dobrovoľníctva 

Napriek obrovským prínosom existuje na strane dobrovoľníckych organizácií aj 

potenciálnych dobrovoľníkov veľa prekážok, ktoré inkluzívnemu dobrovoľníctvu 

bránia. Tieto boli identifikované v projekte VTI. 

Prekážky na strane manažérov dobrovoľníkov / dobrovoľníckych organizácií: 

 nedostatok skúseností s prácou s konkrétnou cieľovou skupinou, čo vedie 

k tomu, že majú obavy zapojiť ich do dobrovoľníctva; 

 obavy, že riadenie dobrovoľníkov so zdravotným postihnutím by bolo 

komplikovanejšie a časovo náročnejšie; 

 obmedzené znalosti o tom, ktoré dobrovoľnícke pozície by boli vhodné pre 

dobrovoľníkov;  

 strach prijať výzvu a obavy, že nebudú vedieť, čo robiť, ak sa vyskytnú určité 

problémy;  

 stereotypy a predsudky v organizácii alebo spoločnosti.  

Prekážky na strane potenciálnych dobrovoľníkov, napríklad:  

 nedostatočné vedomosti o tom, čo je dobrovoľníctvo;  

 nedostatočné vedomosti o dostupných pozíciách pre dobrovoľníkov (často 

nevedia, že by mohli dobrovoľne pracovať, a ak to aj vedia, nevedia, kde 

začať);  

 pocit, že by v organizácii neboli vítaní ako dobrovoľníci vyplývajúci z nízkeho 

sebavedomia; 

 negatívna skúsenosť so snahou stať sa dobrovoľníkom alebo zamestnancom;  

 dojem, že dobrovoľníctvo je aktivita len pre určitú skupinu ľudí alebo aktivita 

založená na tradičnom modeli pomáhajúcich a tých, ktorí pomoc prijímajú. 

Ľudia s postihnutím alebo znevýhodnením sú tak vnímaní len ako prijímatelia 

pomoci;  

 strach z toho, že na nich budú kladené príliš veľké nároky;  

 obavy z predsudkov; 

 veľmi formálny náborový proces, vnímaný takmer ako pracovný pohovor;  

 pomalé alebo žiadne následné kroky od organizácie po prejavení záujmu;  

 fyzické bariéry a neprístupnosť miesta, kde sa dobrovoľníctvo vykonáva.  
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(Projekt VTI, 2015)  

Ak chcete prekonať tieto prekážky, na ďalších stranách nájdete tipy ako byť 

inkluzívnymi pri manažmente dobrovoľníkov. 

8.4 Zásady manažmentu dobrovoľníkov so zrakovým 

postihnutím 

8.4.1 Efektívna komunikácia 

Efektívna komunikácia s dobrovoľníkmi so zrakovým postihnutím je jedným 

z kľúčových predpokladov pre dobrú skúsenosť s dobrovoľníckou prácou a pre 

manažment dobrovoľníkov. Podľa organizácie Volunteer Canada musí koordinátor 

dobrovoľníkov venovať pozornosť týmto bodom:  

 Zistite, aké má dobrovoľník zrakové postihnutie – pochopenie konkrétnych 

dôsledkov daného zrakového postihnutia vám pomôže zvážiť spôsob čo 

najefektívnejšej komunikácie a spolupráce.  

 Spýtajte sa dobrovoľníkov, aké sú ich potreby a akú podporu potrebujú. 

Urobte to ešte pred začiatkom dobrovoľnej práce u vás.  

 Skôr ako dobrovoľníkovi so zrakovým postihnutím poskytnete písomné 

informácie, zistite, v akej forme ich preferuje. Niektorí môžu chcieť informácie 

vopred v elektronickej forme – používajú na ich čítanie špeciálny počítačový 

softvér. 

 Zvážte, či s niektorými dobrovoľníkmi nie je lepšie vyplniť dotazník spoločne. 

 Pri uvedení dobrovoľníka, prípadne počas školenia ho predstavte ostatným 

členom tímu a dajte mu čas na rozhovor s nimi, aby mohol rozpoznať ich 

hlasy. Postarajte sa o to, aby vedel, na koho sa obrátiť, ak bude mať nejakú 

otázku a kam ísť, ak bude potrebovať podporu.  

 Zamyslite sa, ako dobrovoľníkovi pomôcť oboznámiť sa s prostredím. Ak je to 

možné, nehýbte vecami, ani ich nenechávajte porozhadzované.  

 Keď budete pripravovať napr. školenie, porozmýšľajte o svojej metodológii 

a o tom, ako najlepšie vyhovieť potrebám osôb so zrakovým postihnutím 

(napr. zväčšite veľkosť písma v texte, ktorý používate, alebo požiadajte iného 

člena skupiny, aby ju nahlas prečítal). 
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(Volunteer Canada, 2001) 

8.4.2 Úloha lídrov, výkonných pracovníkov, personálu a dobrovoľníkov 

Jednou z najdôležitejších vecí je zabezpečiť, aby vaše vedenie, výkonní pracovníci, 

zamestnanci a dobrovoľníci podporovali vašu iniciatívu zapojiť ľudí so zdravotným 

postihnutím. Dajte im príležitosť, aby aj oni mohli spríjemniť prostredie vašej 

organizácie. Príprava zamestnancov je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie 

úspešných dobrovoľníckych služieb pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 

Všetci zamestnanci bez ohľadu na to, či pracujú priamo s dobrovoľníkmi alebo nie, si 

musia uvedomovať prítomnosť dobrovoľníkov v organizácii, ich harmonogram 

a špecifické potreby.  

Zamestnanci a dobrovoľníci už môžu byť o oblasti zdravotného postihnutia veľmi 

dobre informovaní a môžu sa v nej cítiť pohodlne. Ak nie, rozhodnite, aké školenie 

potrebujú. Organizácia Volunteer Canada prináša niekoľko možností:  

 Obráťte sa na jednu alebo viacero organizácií vo vašom okolí, ktoré sa venujú 

zdravotnému postihnutiu, a požiadajte ich, aby vám poskytli informácie alebo 

prezentáciu. V rámci takéhoto školenia sa zameriavajte na búranie 

stereotypov a zdôraznite význam individuálnych rozdielov. Týmto dosiahnete, 

že každý dobrovoľník so špeciálnymi potrebami bude považovaný za 

produktívneho človeka s mnohými kvalitnými zručnosťami a schopnosťami. 

 Postarajte sa o to, aby kolegovia porozumeli špecifickým potrebám 

dobrovoľníka – najmä ich dôsledkom pre konkrétne pracovné miesto. 

 Požiadajte osobu so zdravotným postihnutím, či už je to človek zvonka alebo 

niekto, kto je už vo vašej organizácii zapojený, o poskytnutie informácií 

o typoch bariér a príležitostí, s ktorými sa pri dobrovoľníckej práci možno 

stretnúť. 

(Volunteer Canada, 2001) 

8.4.3 Smernica/manuál dobrovoľníckeho programu  

Organizácia Volunteer Scotland vyzdvihuje organizácie, ktoré majú písomne 

vypracovanú smernicu o dobrovoľníctve zameranú aj na inkluzívnu dobrovoľnícku 

prácu. Takáto smernica alebo manuál by mal stanoviť kroky manažmentu 
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dobrovoľníkov, zdôrazniť hodnoty organizácie a zahrnúť postupy na riadenie 

dobrovoľníkov na základe rovnosti príležitostí. (Volunteer Scotland, 2013) 

8.4.4 Pracovné prostredie a materiály  

Knowhowprofit.org poskytuje potrebné informácie o prístupnosti prostredia a 

materiálov pre všetkých dobrovoľníkov. Je teda potrebné vziať do úvahy aj 

zabezpečenie prístupnosti pre dobrovoľníka so zrakovým postihnutím. Pracovné 

prostredie musí byť mimoriadne bezpečné a prispôsobené ich špeciálnym potrebám 

z hľadiska samotného priestoru – prístupných miestností, vhodne usporiadaného 

nábytku a materiálov.  

Koordinátor dobrovoľníkov musí pamätať na tieto veci:  

 Je miesto, kde bude dobrovoľník pracovať, prístupné?  

 Je spôsob školenia alebo uvedenia do prácev súľade s individuálnymi 

potrebami takéhoto dobrovoľníka?  

 Bola do rozpočtu zahrnutá vhodná doprava pre dobrovoľníka? 

Materiály pre dobrovoľníkov by mali byť prístupné pre všetkých a vytvorené 

v niekoľkých alternatívnych formátoch. Mali by byť jasné a ľahko čitateľné, v 

audio/video, väčšie písmo, mali by mať farby na pozadí a obrázky podporujúce 

obsah. Toto by malo platiť aj pre všetky ďalšie poskytnuté materiály, napríklad pre: 

 náborové materiály – plagáty, letáky atď., 

 popis pracovnej pozície,  

 prihláška dobrovoľníka,  

 príručka pre dobrovoľníka, 

 iné materiály potrebné na uvedenie do práce alebo školenie. 

Je dôležité mať na pamäti, že nie každý má prístup na internet, takže ľahko čitateľné 

a audio/video formáty sú stále dôležité. Takáto podpora však obnáša aj určité 

náklady a môže vyžadovať dodatočné finančné zdroje a čas. 

(https://knowhownonprofit.org/how-to/how-to-develop-an-inclusive-supported-

volunteering-scheme) 

https://knowhownonprofit.org/how-to/how-to-develop-an-inclusive-supported-volunteering-scheme
https://knowhownonprofit.org/how-to/how-to-develop-an-inclusive-supported-volunteering-scheme
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8.5 Príklady dobrovoľníckych pozícií pre ľudí so 

zrakovým postihnutím 

Ako naznačuje projekt VTI, nevidiacich a slabozrakých môžeme nájsť na rôznych 

pracovných pozíciách. Dokážu plniť viaceré úlohy vrátane práce v priamom kontakte 

s ľuďmi (napríklad ako osobní konzultanti alebo na linke dôvery).  

Pre ľudí so zrakovým postihnutím existuje veľa pomôcok, ktoré im umožňujú 

vykonávať rôzne počítačové úlohy (napríklad špeciálne lupy, diktafóny, braillovské 

písacie stroje a počítačový softvér). Toto vybavenie však môže byť drahé a mnohé 

organizácie ho nebudú môcť poskytnúť. Odporúčame, aby sa koordinátor spýtal 

dobrovoľníkov, čo chcú robiť a čo potrebujú, aby mohli splniť pridelené úlohy. Ak 

koordinátor dobrovoľníkov nemôže vyhovieť žiadosti o špeciálnu pomôcku alebo 

zariadenie, mal by sa pokúsiť nájsť pre dobrovoľníka inú pozíciu.  

Kým používanie špeciálnych pomôcok a zariadení môže pomôcť pri mnohých 

úlohách, dobrovoľníkom so zrakovým postihnutím nie je vhodné dávať úlohy, ktorých 

súčasťou je časté presúvanie sa v priestore. (Projekt VTI, 2015)  

8.6 Nábor dobrovoľníkov a materiály na nábor 

Najlepší spôsob, ako nájsť dobrovoľníkov so zrakovým postihnutím, je navštíviť 

organizácie alebo inštitúcie, ktoré pracujú s ľuďmi so zrakovým postihnutím alebo ich 

vzdelávajú. Vhodné je tiež priamo kontaktovať a osloviť potenciálnych dobrovoľníkov 

pracujúcich s nevidiacimi a slabozrakými. 

Volunteer Canada odporúča, aby v rámci svojich náborových materiálov organizácia 

vyjadrila vzťah smerom k rovnosti príležitostí prostredníctvom týchto krokov:  

 V brožúrach, letákoch, prihláškach, videách a ďalších náborových nástrojoch 

používajte fotografie ľudí so zdravotným postihnutím. 

 Požiadajte miestne organizácie, ktoré sa zaoberajú zdravotným postihnutím o 

zhodnotenie vašich materiálov, či ste správne použili jazyk a pozitívne 

vykreslili ľudí so zdravotným postihnutím.  

 Uveďte, že ste ochotní poskytnúť svoje materiály v alternatívnych formátoch.  

 Pripravte vyhlásenie, ktoré bude vo všetkých publikovaných materiáloch, 

napríklad: „Organizácia XY víta všetkých členov komunity bez ohľadu na rasu, 
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pohlavie, národnosť, farbu pleti, politickú príslušnosť, náboženstvo, vek alebo 

zdravotné postihnutie“. 

(Finisdore, 2000 vo Volunteer Canada, 2001) 

Ak chcete aktívne informovať potenciálnych dobrovoľníkov aj organizácie, ktoré 

pracujú s klientmi so znevýhodnením, Volunteer Canada odporúča nasledujúce 

kroky:  

 Obráťte sa na svojpomocné skupiny a organizácie, ktoré pracujú v prospech 

ľudí so zdravotným postihnutím a dajte im vedieť o dobrovoľníckych 

príležitostiach.  

 Zvážte možnosť inzercie dobrovoľníckych príležitostí v časopisoch 

a informačných bulletinoch, ktoré sú špecificky zamerané na čitateľov s 

postihnutím. 

 Organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom s postihnutím, poskytnite vzorový 

inzerát na dobrovoľnícku pozíciu. Mohol by byť umiestnený v ich informačnom 

bulletine, alebo ich požiadajte o priloženie vašich náborových materiálov do 

najbližšej pošty svojim klientom.  

 Informujte miestne dobrovoľnícke centrum, že ste ochotní vziať k sebe 

dobrovoľníkov so zdravotným postihnutím.  

 Sprístupnite materiály v alternatívnom formáte, ako je Braillovo písmo, 

zväčšená tlač, digitálny text alebo zvukový záznam. 

(Volunteer Canada, 2001)  

8.7 Pohovor 

Pohovor s osobou so zrakovým postihnutím sa príliš neodlišuje od štandardného 

pohovoru s dobrovoľníkom. Cieľom je poskytnúť informácie o dobrovoľníckej pozícii 

a dozvedieť sa čo najviac o dobrovoľníkovi, aby sme mu našli vhodné miesto.  

Ak človek, ktorý vedie pohovor, nepozná problematiku zdravotného postihnutia, 

môže sa cítiť nepríjemne alebo tak vyzerať. Je dobré priznať to v rozhovore a 

zdôrazniť, že vaša organizácia je otvorená učiť sa pracovať s ľuďmi s postihnutím. 

Organizácia Volunteer Canada vypracovala zoznam niekoľkých jednoduchých, ale 

dôležitých návrhov, ktoré pomôžu zmierniť tento pocit:  
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 Vopred zistite, aký typ materiálov alebo prostredia je potrebný pre samotný 

pohovor. Spýtajte sa vopred, či má dobrovoľník počas pohovoru špeciálne 

požiadavky.  

 Aj keď sa vaše otázky musia sústrediť na prácu, nie na postihnutie, otázky 

týkajúce sa obmedzenia, pokiaľ ide o schopnosť vykonávať prácu, sú vhodné 

a váš potenciálny dobrovoľník sa nebude cítiť zle za predpokladu, ak sú 

kladené s úctou. Nevytvárajte si sami domnienky o možných obmedzeniach 

z dôvodu postihnutia.  

 Pokojne sa spýtajte, ako by ste mali komunikovať v prípade akýchkoľvek 

pochybností o správnosti svojich krokov. Osoba so zdravotným postihnutím 

pochopí, že možno ide o vaše prvé stretnutie s takýmto človekom a zvyčajne 

vám úplne prirodzene vysvetlí, aké správanie je potrebné alebo očakávané. 

Uvedomte si, že pohovory často vyvolávajú nervozitu u potenciálnych 

dobrovoľníkov, a ani vy sa nemusíte cítiť vo svojej koži. 

 Dajte osobe na pohovore príležitosť vysvetliť vám svoju predstavu o práci. Ak 

nemôže robiť všetko, čo ste pôvodne očakávali, opýtajte sa na predstavu ako 

zmeniť popis práce na prístupnejší.  

 Ak sa dobrovoľník nehodí pre vašu organizáciu, poskytnite mu jasnú a 

pravdivú spätnú väzbu. Pamätajte si, že by ste nemali prijímať ani odmietať 

osobu na základe zdravotného postihnutia. Rovnako ako u akéhokoľvek iného 

dobrovoľníka, vaše rozhodnutie má byť založené na tom, či zapojenie 

dobrovoľníka posunie prácu vašej organizácie vpred. 

(Pyle, 1997 vo Volunteer Canada, 2001) 

8.8 Odborná príprava 

Školenie dobrovoľníka so zdravotným postihnutím by malo byť v podstate rovnaké 

ako pre akéhokoľvek iného dobrovoľníka. Cieľom je, aby dobrovoľník získal všetky 

informácie a nástroje, ktoré bude potrebovať na plnenie svojej úlohy vo vašej 

organizácii. Vzdelávacie materiály by mali obsahovať informácie pre dobrovoľníkov 

so zdravotným postihnutím.  

Ak bude dobrovoľník pracovať s asistentom, napríklad s tlmočníkom do posunkového 

jazyka, vodičom alebo osobou poskytujúcou predčitateľskú službu, odporúča sa 

zaradiť túto osobu do školenia. Ak pracujete s vizuálnymi materiálmi a máte 
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dobrovoľníkov, ktorí ich nevidia, nahlas ich popíšte,. Je tiež vhodné distribuovať 

materiály už pred školením, aby mohli byť v prípade potreby poskytnuté 

v alternatívnom formáte alebo danej osobe prečítané. (Volunteer Canada, 2001)  

Ak sa rozhodnete distribuovať letáky, pripravte aj ich prístupnú elektronickú verziu 

(podrobnejšie informácie nájdete v kapitole o sprístupňovaní informácií).  

8.9 Ocenenie a podpora 

Podpora a ocenenie sú pri práci s dobrovoľníkmi so zrakovým postihnutím 

mimoriadne dôležité. Ocenením chcete poďakovať dobrovoľníkom za čas a úsilie, 

ktoré venujú vašej organizácii. Ideálne je, ak sa nezameriavame konkrétne na 

ocenenie osôb na základe zdravotného postihnutia. Uznanie vyjadrujeme ich práci, 

nie postihnutiu. 

Dobrovoľníkov so zrakovým postihnutím podporujeme rovnako ako všetkých 

dobrovoľníkov. Odporúča sa vytvárať všetky písomné informácie, najmä novinky pre 

dobrovoľníkov v alternatívnych formátoch. Všetky akcie súvisiace s ocenením by sa 

mali konať na prístupných miestach. Oznámenia o nadchádzajúcich akciách 

súvisiacich s ocenením by sa mali uverejniť spôsobmi otvorenými pre všetkých a pri 

výbere miesta akcie je potrebné zvážiť jeho prístupnosť a možnosti dopravy. 
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