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Biela pastelka oslávila
 18. narodeniny
Hlavný zbierkový deň Bielej pastelky bol rekordný. Skvelý výnos, 
ale aj veľké koncertné poďakovanie pre vás – našich darcov, 
dobrovoľníkov a donorov. Tešíme sa, že vďaka vám žijeme 
motto našej kampane: Život je krajší, keď sa v ňom máte 
o koho oprieť... Priblížime vám, kde sa využijú 
vyzbierané peniaze, ako vznikla spolupráca 
s raperom Opakom a o svojej nevidiacej fanúšičke 
nám porozprávala speváčka Sima Martausová.
  Viac sa dozviete na strane 10. 
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Asi pred mesiacom sme 
mali na sídlisku výpadok elek- 
triny. Samozrejme, práve v tej 
najnevhodnejšej chvíli – chys- 
tal som sa do sprchy. Tma ako 
v rohu! Hádam to bude trvať 
len krátko. Zostal som teda stáť 
na mieste v blahej nádeji, že sa 
čoskoro rozsvieti. Prešla minú- 
ta, aj päť – a nič. Stál som tam, 
ako ma Boh stvoril, a čakal ďa- 
lej. Niežeby som sa musel pri 
sprchovaní vidieť, ale predsa – 
bezpečnosť nado všetko. Ibaže, 
elektrina nie a nie nabehnúť...

Nuž, nedá sa nič robiť, ide sa 
do kuchyne po baterku. Žiadny 
problém, byt predsa za tie roky 
poznám ako vlastný pupok. 
Ibaže, na jednu pod statnú vec 
som nemyslel – ne viem v tme 
odhadnúť vzdiale nosti. Viem,  

že musím prejsť 
cez dvere, ale... 
koľko krokov je 
k tým dverám? 
Musím sa trafiť medzi skriňu 
a gauč, ale... som od nich dosť 
ďaleko, aby som nezakopol  
a nezlomil si obľú bený malíček 
na nohe?

Cesta k zásuvke, ktorá bež- 
ne trvá desať sekúnd, mi zabra- 
la vyše minúty. Baterku som 
síce našiel, ale nefungovala. 
Batérie boli vybité a nové sa 
nachádzali v pracovni. Zamiet-
nuté! To by bola hodina! Roz- 
hodol som sa teda pre sviečku. 
Tú som síce po chvíli našmát-
ral, ale sviečka je vám nanič, 
keď nemáte zápalky alebo za- 
paľovač. Kde je ten zapaľovač? 
Na opačnej strane obývačky... 

Keby ma vtedy niekto videl, 
ako nahý „šmatlám” nohami po 
piatich centimetroch dopredu, 
jedna ruka predpažená a dru-
hou obtieram skrine a ste ny... 
Keby ten hore vedel fotiť, 
bulvár by si pochutnal... 

Bol to poučný zážitok... Nie- 
len v tom, že by bolo fajn mať 
sviečky a zápalky na jednom 
mieste, alebo občas skontrolo-
vať batérie v baterke, ideálne 
mať ju v každej miest nosti. Ale 
hlavne v tom, aký obrovský dar 
máme my, vidiaci. Ako sme 
absolútne stratení, keď nám na 
chvíľu zhasnú svetlo. A pomo-
hol mi aspoň na chvíľu prežiť, 
uvedomiť si a pochopiť život 
tých, ktorým osud ne prial. To 
pochopenie nám často chýba. 
Možno by sme mohli raz za čas 
preventívne vyraziť poistky...

člen redakčnej rady     
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Spoznajte jasnú tlač
Zásady jasnej tlače precízne definujú 

metódy sprístupňovania tlačených textových 
informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Ich 
dodržiavanie je však prospešné aj  
pre širokú verejnosť – pre seniorov či ľudí,  
ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť  
požadovanú informáciu.

Základné parametre jasnej tlače:
•  papier nesmie presvitať a lesknúť sa,
•  kontrast medzi textom a podkladom  

by mal byť čo najvyšší,
•  písmo – používajú sa bezpätkové typy v reze 

normálny a v minimálnej veľkosti 12,
•  vzhľad a rozmiestnenie textu – ideálne  

je zarovnanie doľava a rovnaké medzery  
medzi slovami.

Vyraziť poistky by mal
 preventívne každý...
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Kráľovský multilingvista 
s veľkým srdcom 

Valentin Haüy sa narodil 
13. novembra 1745 do rodiny 
tkáča, ktorý bol zároveň zvo- 
nárom v miestnom premon-
štrátskom kláštore. Zásluhou 
tunajších mníchov získal kva- 
litné vzdelanie. Bol mimoriad-
ne jazykovo zdatný, dovedna 
ovládal až desať jazykov. V ro- 
ku 1783 získal titul „preklada-
teľ kráľa” Ľudovíta XVI. V roku 
1786 bol kráľovským tlmoční-
kom. Bol tiež členom pisárske-
ho úradu. Pokojný život dvor- 
ného prekladateľa narušil 
šokujúci zážitok.  
Na Námestí Svornosti v Paríži 
bol svedkom zosmiešňovania 
a dehonesto vania skupiny 
nevidiacich počas pouličnej 
slávnosti. Na hlavu im dali 
smiešne čiapky, na oči veľké 
kartónové okuliare a prikázali 
im hrať na rôzne hudobné 
nástroje, čoho výsledkom 

bola kakofónia hluku.  
Už vtedy sa rozhodol založiť 
školu pre nevidiacich... 

Revolúcia vo vzdelávaní 
nevidiacich

Prvým Haüyho žiakom sa 
stal mladý nevidiaci žobrák 
Françoise Lesuer z Lyonu. Fas- 
cinovala ho najmä jeho 
schopnosť hmatom rozoznať 
jednotlivé mince. To považo-
val za dôkaz, že hmat by mo- 
hol fungovať ako vnem nahrá- 
dzajúci zrak. Vytvoril preňho 
abecedu reliéfnych písmen 
a úspešne ho učil čítať, ale aj 
písať a počítať. V septembri 
1784 o svojich skúsenostiach 
zverejnil článok a následne 
získal podporu Francúzskej 
akadémie vied, čo už bol len 
krôčik k veľkej zmene. Vo feb- 
ruári 1785 založil Haüy s pod- 
porou Filantropickej spoloč-
nosti Ústav pre mladých slep- 
cov. Založil pradiarenskú 

dielňu pre nevidiacich, ktorú 
podporil i Ľudovít XVI.  
a 26. decembra 1786 bolo za- 
riadenie povýše né na Kráľov-
ský ústav pre nevidiace deti. 
Jeho poslaním bolo vzdelávať 
nevidiacich študentov a viesť 
ich k manu álnym zručnos-
tiam, ktoré sú zamerané  
na výrobu priadze a kníhtlač. 
Haüy však chcel, aby jeho štu- 
denti boli vzdelá vaní široko-
spektrálne, a tak sa v škole 
učili aj dejiny, hudbu, cudzie 
jazyky či zemepis. Ten vyučo-
val tak, že nechal vyrobiť 
nástenné reliéfne zemepis né 
mapy na drevených podlož-
kách. Mestá boli označované 
krúžkami rôznych veľkostí, 
štátna hranica radom zatlče-
ných klinčekov. Rieky znázor-
nili drôtom.

Neúnavný pedagóg
Valentin Haüy žil naďalej ak- 

tívnym životom. V roku 1792 
bol tajomníkom volieb do 
Ústavodarného národného 
zhromaždenia a následne 
občianskym komisárom. Bol 
však i väznený Výborom pre 
verejnú bezpečnosť a Národ-
ným konventom. Stal sa čle- 
nom Pantheon klubu, no 
Francúzskym konzulátom bol 
vedený ako „terorista”. V roku 
1802 bol penzionovaný. 
K vzdelávaniu ho to však „ťa - 
halo” i naďalej, a tak vo febru-
ári 1802 založil súkromnú 
školu. Na pozvanie ruského 

Valentin Haüy, otec prvej
školy pre nevidiacich

Silný zážitok, čosi výrazne krásne, ale 
i naopak, niečo smutné či ťažké, v nás 
zanechá silné emócie. Stopu, ktorá  
nás núti konať. A niečo podobné zažil 
aj Valentin Haüy, ktorého šokujúci 
zážitok ponižovania nevidiacich 
vyburcoval k aktivite a konaniu. Celé 
svoje bytie zasvätil zmene myslenia 
spoločnosti voči tým, ktorých  
doposiaľ zaznávala. 
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cára Alexandra I. sa v sep-
tembri 1806 presťahoval  
do Petrohradu, aby pomohol 
so založením školy  
pre nevidiacich.

Do Paríža sa Valentin vrátil 
v roku 1817 a posledné roky 
svojho života strávil u brata 
René Just Haüya, ktorý je 

považovaný za zakladateľa 
modernej mineralógie. Žiaľ, 
zomrel v podstate neznámy, 
dokonca oslepol... Na pohrebe 
sa stretla len hŕstka jeho zve- 
rencov. Jeden z nich mu na tú- 
to príležitosť zložil Requiem. 
Medzinárodný deň nevidia-
cich, ktorý oslavujeme na vý- 

ročie narodenia tohto výni-
močného muža, si pripomína-
jú nevidiaci celého sveta už 
od roku 1946. Aj ÚNSS pri 
tejto príležitosti organizuje 
rôzne podujatia.

Pripravila: redakcia 
Zdroj a foto: Wikipédia, 

apogenum.cz

Valentin Haüy, otec prvej školy pre nevidiacich

Únia nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska má stano-

vených viacero cieľov a jed-
ným z nich je aj zmena tejto 

situácie. Preto sme sa rozhodli 
napísať projekt, ktorý nám 
v rámci schémy Erasmus+ 
schválili a od septembra tohto 
roka sme ho už aj začali 
realizovať. Vstúpili sme  
do partnerstva so Strediskom  
na pomoc študentom  
so špecific kými potrebami 
Teiresiás, ktoré pôsobí na 
Masarykovej univerzite v Brne 
a európ skym lídrom v oblasti 
prístup nosti, švédskou 
spoločnosťou FUNKA.

Čomu sa v rámci projektu 
budeme venovať? Výchove 
občanov. Alebo radšej bez 

Od vzdelávania
 k inklúzii
Zo súčasných médií čaraz častejšie počúvame o tom,  
že ľudia so zdravotným postihnutím majú svoje práva,  
už nie sú pre spoločnosť veľkou neznámou a patrí  
k „dobrej výchove” uvedomelého občana rešpektovať  
ich potreby, ktoré sú občas špecifickejšie.  
Áno, v tomto smere naša spoločnosť naozaj pokročila 
a ľudia sa naučili rešpektovať inakosť. Nedostala sa im 
však ešte úplne pod kožu.

Prvé nadnárodné 
stretnutie k projek tu 
Od vzdelávania k in - 
klúzii (From Educa-
tion to Inclu sion) sa 
uskutočni lo v brati-
slavskom sídle ÚNSS.  
Na fotografii účastní-
ci stretnutia zo všet - 
kých partnerských 
organizácií.
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V jeho prípade sú to tzv. 
čítače obrazoviek – tie dokážu 
spracovať text zobrazený  
na obrazovke počítača alebo 
mobilného telefónu a synte-
tickým hlasom ho prečítať. 
V ideálnom svete by sa Martin 
vedel dostať k akejkoľvek 
informácii a čítač obrazovky 
by mu ju prečítal. Aby však 

čítač dokázal informácie 
pre čítať, musia byť webové 
stránky, mobilné aplikácie 
alebo elektronické dokumen-
ty prístupné i pre nevidiacich.

Čo je to digitálna 
prístupnosť?

Webové sídla, mobilné 
aplikácie, dotykové zariadenia 

téma čísla

Prečo by mali byť 
weby, mobilné aplikácie 
a elektronické 
dokumenty prístupné?
Martin je mladý muž študujúci na bratislavskej vysokej ško- 
le právo. Od svojich spolužiakov sa líši tým, že je nevidiaci. 
Na skúšky sa učí prevažne z kníh, ktoré má uložené v elek-
tronickej forme vo svojom počítači. Materiály na štúdium si 
dopĺňa z webových stránok, pomocou mobilnej aplikácie 
na rozpoznávanie textu si vie oskenovať vytlačený text a vy- 
počuť si ho cez slúchadlá pripojené k telefónu. Jeho najväč-
šími pomocníkmi pri štúdiu sú asistenčné technológie.

preháňania? Pripravíme 
vzdelávacie aktivity pre pra- 
covníkov miestnych samo-
správ, na ktorých sa zdoko-
nalia v prístupnosti prostre-
dia pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. Naučia sa, ako 
posudzovať cesty či chodní-
ky, budovy i parkoviská. 
Ukážeme im, ako ponúknuť 
ľuďom so zrakovým postih-
nutím informácie tak, aby sa 
k nim ľahko dostali aj bez 
použitia zrakovej kontroly. 
Budeme sa venovať špecifi-
kám komunikácie s nevidia-
cimi a slabozrakými.

A aby neboli ukrátení ani 
samotní ľudia s poruchami 
zraku, vytvoríme kurzy aj pre 
nich. Počas nich sa naučia, 
ako poukazovať na nedo-
statky, o akú legislatívu sa 
oprieť, aby dokázali v spoloč-
nosti presadzovať svoje záuj- 
my a viesť plnohodnotný 
život. Vytvorené vzdelávacie 
moduly, samozrejme, starost-
livo otestujeme a vyhodnotí-
me. Kurzy budú trvať niekoľ-
ko dní a ich obsahom bude 
okrem teórie aj viacero 
praktických úloh a cvičení. 

Dôležitou úlohou pre 
všetkých zainteresovaných 
bude zachytiť svoje know- 
-how v troch príručkách: pre 
lektorov, pracovníkov miest 
a obcí i pre nevidiacich 
a slabozrakých.

Pripravila: 
Michaela Hajduková
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či softvér sú prístupné vtedy, 
ak dokážu poskytnúť svoj 
obsah všetkým návštevníkom 
vrátane tých, ktorým to uľah- 
čujú asistenčné technológie. 
Ide o ľudí so zrakovým, slucho-
vým, fyzickým či mentál nym 
postihnu tím alebo s ich 
kombináciou.  
V súčasnosti nie je každá 
webová stránka prístupná  
pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, bežný užívateľ 
to, dokonca, ani nezistí. Zistia 
to až ľudia s postihnutím 
alebo špeciálne vyškolení 
testeri. Je však pomerne 
jednoduchý spôsob, ako sa 
webové stránky môžu stať 
prístupnými aj pre ľudí  
s postihnutím.

Aké asistenčné technológie 
pomáhajú? 

V prípade, že je stránka prí- 
stupná, môžu ľudia s postihnu-
tím použiť „pomocníkov”, ktorí 
im informácie na stránke pre- 
čítajú. Slabozrakí používatelia 
si pomáhajú zväčšovačom 
obrazovky (dal by sa prirovnať 
k digitálnej lupe), vďaka ktoré- 
mu si vedia obsah na obrazov-
ke aj niekoľkonásobne zväčšiť 
a prečítať. Dôležité pre nich je, 
aby mala stránka kontrastné 
farby a text jasne oddelený od 
grafiky. Nevidiaci ľudia použí-
vajú tzv. čítače obrazoviek, 
ktoré im prístupný textový ob- 
sah na webe prečítajú. Telesne 
postihnutí pracujú s pomôcka-

mi na ovládanie počítača po- 
mocou úst, pohybu očí alebo 
so špeciálne prispôsobenými 
klávesnicami. Správne prístup-
ná webová stránka je uprave-
ná tak, aby bola ovládateľná 
klávesnicou. 

Špecifiká prístupnosti 
pre ľudí so zrakovým 
postihnutím

Nevidiaci nevnímajú 
webovú stránku ako celok,  
ale po častiach. Aby zistili, čo 
sa na nej nachádza, často  
si vyvolajú zoznam všetkých 
nadpisov a prípadne aj 
zoznam odkazov na stránke 
a ich vypočutím si vytvoria 
zbežný obraz webovej stránky. 
Obrázky môžu vnímať len 
sprostredkovane – prostred-
níctvom alternatívneho 
popisu, ktorý by mal vystihnúť 
ich zmysel. Ak však chcete mať 
stránku prístupnú, je vhodné 
na tieto popisky nezabúdať. 
Pre nevidiacich býva veľkým 
problémom tzv. CAPTCHA - 
grafické overovanie 
návštevníka. Hoci existujú 
nástroje, ktoré ju pomáhajú 
rozlúštiť, predsa len je 
vhodnejšie, aby ste na svojich 
weboch tento nástroj 
vynechali. Aj pri webovej 
stránke, ktorú už nevidiaci 
poznajú, môžu mať problém 
dostať sa k hlavnému obsahu, 
ktorý ich zaujíma, a môžu ho 
hľadať dlhšie než vidiaci 
človek. Ak je však stránka 

správne technicky pripravená, 
nevidiaci nemá problém 
orientovať sa na nej  
a prečítať si, čo potrebuje. 
Slabozrakí zasa potrebujú mať 
dostatočný kontrast textu 
a pozadia, najmä pri menších 
písmenách, vizuálne dobre 
oddelené bloky textu, 
možnosť zastaviť videá. Na to, 
aby bola webová stránka, 
mobilná aplikácia alebo 

elektronický dokument prí- 
stupný pre ľudí so zrakovým 
postihnutím, musí byť splnené 
aj množstvo iných požiada-
viek, ktoré sú zadefinované 
v celosvetovo uznávaných 
pravidlách pre prístupný web 
WCAG 2.1. 

Skratka WCAG v prekla-
de znamená Pravidlá 

prístupnosti webového ob- 
sahu a medzi inými obsahuje 
pravidlo, aby boli popísané 
obrázky, ktoré majú pre použí- 
vateľa informačnú hodnotu, 
aby sa každé video na web-
stránke dalo zastaviť a bolo 
otitulkované a pod. Všetkých 
pravidiel je viac než 70. 
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Ako Únia pomáha 
vývojárom?

V Únii nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska sa tematike 
prístupnosti venujeme dlho-
dobo a upozorňujeme na 
konkrétne problémy v oblasti 
prístupnosti webových strá-
nok, mobilných aplikácií 
a elektronických dokumentov 
štátnych inštitúcií a aj rôznych 
iných súkromných organizácií, 
s ktorými prichádzajú do styku 
ľudia so zrakovým postihnu-
tím (banky, dodávatelia škol- 
ských informačných systémov 
a iné). Zároveň v oblasti 
prístupnosti spolupracujeme 
so štátnymi inštitúciami aj 
v legislatívnej oblasti – pripo-
mienkujeme tvorbu zákonov, 
výnosov a pravidiel auditov. 
Čoraz častejšie sa na nás 
obracajú rôzne inštitúcie, aby 
sme im urobili audit prístup-
nosti ich webových sídiel či 
mobilných aplikácií. Chcú, aby 
boli prístupné čo najširšej 
verejnosti, a teda aj ľuďom  
so zdravotným postihnutím. 
V takom prípade podrobne 
testujeme danú aplikáciu  
a používame pri tom rôzne 
nástroje – nástroj na meranie 
dostatočného kontrastu, 
asistenčné technológie (najmä 
čítače obrazoviek), softvérové 
pomôcky pre vývojárov 
webových stránok a ďalšie. 
Problémy v oblasti prístupnos-
ti zaznamenávame do for-
mulára, kde uvedieme, o aký 

problém ide, miesto, kde v ap- 
likácii sa nachádza a pripojíme 
aj screenshot obrazovky. 
Vývojárom to neskôr pomôže 
ľahšie odstrániť problémy.  
Po ukončení testovania 
aplikáciu vyhodnotíme ako 
celok a protokol o audite 
prístupnosti zasielame 
inštitúcii, ktorá si oň požiadala.

Otvorte svoje stránky 
ďalším užívateľom 

Sme veľmi radi, že sa slo- 
venská spoločnosť začína tejto 
problematike čoraz viac ve- 
novať a kladie sa väčší dôraz 
na to, aby boli webové strán-
ky, mobilné aplikácie a elek-
tronické dokumenty prístupné 
pre ľudí so zdravotným postih-
nutím. Práve v súčasnom 
období vidíme priestor  
na zlepšenie povedo mia 
o prístupnosti, preto ÚNSS 
plánuje v prvom polroku 2020 
otvoriť kurzy, ktoré širokej 
a odbornej verejnosti 
ponúknu možnosť vzdelávať 
sa v tejto oblasti. Pre editorov 
webového obsahu to bude 
e-learningový kurz, v ktorom 
sa naučia vkladať články 
a elektronické dokumenty  
na webové stránky prostred-
níctvom publikačného systé-
mu tak, aby boli prístupné. 
Kurz bude bezplatný a bude 
slúžiť pracovníkom v štátnych 
inštitúciách, na obecných 
úradoch a všade, kde budú 
chcieť mať organizácie svoje 

webové stránky prístupnejšie. 
Ďalšie kurzy budú venované 
odbornej verejnosti – budú 
určené najmä vývojárom we - 
bových stránok a mobilných 
aplikácií. V rámci kurzov sa 
naučia konkrétne techniky 
použiteľné pri tvorbe 
webových stránok, aby boli 
dodržané pravidlá prístup-
nosti WCAG 2. 1 a slovenská 
legislatíva venujúca sa 
prístupnosti informačných 
systémov vo verejnej správe –  
Zákon č. 95/2019 Z. z. o in - 
formačných technológiách  
vo verejnej správe a výnos  
č. 55/2014 Z. z. o štandardoch 
pre informačné systémy 
verejnej správy.

Autor: Peter Teplický  
Foto: pixabay.com

Ďakujeme všetkým,  
ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú 
ľuďom so zrakovým 
postihnutím byť 
plnohodnotnými 
a integrovanými 
členmi našej spoloč-
nosti. Prístupnosť 
webových stránok, 
mobilných aplikácií 
a elektronických 
dokumentov k tomu 
prispieva výraznou 
mierou.
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Diabetická retinopatia
Nie nadarmo sa o cukrovke 

hovorí ako o nenápadne zá- 
kernom ochorení. Môže mať 
totiž negatívny vplyv  
na množstvo ďalších zdravot-
ných komplikácií, ktoré posti - 
hujú obličky, cievy či zrak.  
Tzv. diabetická retinopatia 
spôsobuje patologické zmeny 
sietnice i ciev. Krvné cievy 

vyživujúce sietnicu sa 
oslabujú, praskajú, rozvetvujú 
sa, a tým vytvárajú degene-
ratívne ložiská vedúce  
k poru chám videnia.

Diabetická retinopatia 
spôsobuje kolísavú zrakovú 
ostrosť, znížené vnímanie 
farieb a poškodené zrakové 
pole – výpadky, škvrny, 
pavučiny.

Katarakta – šedý zákal
Aj takto sa usmieva či skôr 

neusmieva na „majiteľa” šedé- 
ho zákalu Mona Lisa Leonarda 
da Vinciho. Odborne sa ocho- 
renie nazýva katarakta. Preja- 
vuje sa nepriehľadnosťou 
alebo zatiahnu tím šošovky, 
ktorých príčinou môžu byť 
napríklad očné choroby (glau-
kóm, pigmentová retinopatia, 
odlupovanie sietnice), dedič-
nosť či úraz. Ochorenie spô- 
sobuje rozmazané videnie, 
slabé farebné videnie, v po- 
kročilom štádiu videnie akoby 
cez mliečne sklo. Kataraktu 
možno liečiť chirurgicky 
odstránením zakalenej 
šošovky, ktorá sa nahrádza 
okuliarmi alebo voperovaním 
umelej šošovky.

Hemianopsia
Výhľad na pleso je krásny, 

no ľudia s hemianopsiou ho 
vidia len spolovice. Ide o po- 
ruchu v zornom poli oboch 
očí, ktorá môže vzniknúť v dô- 
sledku úrazu hlavy, cievnej 
mozgovej príhody alebo 

Aj takto niektorí 
z nás vidia svet
Premýšľali ste niekedy nad tým, ako alebo čo vidí človek  
s nejakou očnou diagnózou? Počas workshopov a osveto-
vých akcií ponúkame tzv. simulačné okuliare. Dáte si ich  
na oči a na malú chvíľu máte možnosť vidieť svet tak, ako 
ho vnímajú ľudia so šedým zákalom, tunelovým videním  
či hemianopsiou. Vy len na krátky čas, oni sa takto musia 
dívať stále. Nemôžu si utrieť šmuhu zo skla či zložiť si 
okuliare...
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nádoru na mozgu. Spôsobuje 
obmedzené videnie oboch 
očí (polovičné, štvrtinové).

Pigmentová retinopatia
Ide o progresívne dedičné 

ochorenie, pri ktorom sa na 
sietnici vytvárajú charakteris-
tické tmavé pigmentové lo- 
žiská. Ochorenie sa prejavuje 
vysokým stupňom straty zra- 
kového poľa – jeho zúžením, 
sprevádzané napr. myopiou 
(krátkozrakosťou), kataraktou. 
Spôsobuje stratu periférneho 
videnia, fotofóbiu (svetlopla-
chosť) a napokon tunelové 
videnie. 

Glaukóm – zelený zákal
Asi takto mohol vidieť vy- 

stúpenie kapely Korben Dallas 
na Bielej pastelke 2019 človek 
s glaukómom. Ide o ochorenie 
zrakového nervu, ktoré sa tiež 
nazýva zelený zákal. V dôsled-
ku postupného odumierania 
jednotlivých vlákien, z ktorých 
sa skladá zrakový nerv, dochá-
dza k poruchám v zornom po - 
li pacienta, ktoré si mnohokrát 
dlhú dobu ani neuvedomuje. 
Preto sa glaukómu hovorí aj 
tichý zlodej zraku. Pacient čas- 

to zistí, že horšie vidí až pri ná- 
hodnom prekrytí lepšie vidia- 
ceho oka. Neskoro diagnosti-
kovaný, neliečený, či extrémne 
rýchlo progredujúci (t. j. zhoršu- 
júci sa) zelený zákal môže kon- 
čiť slepotou. Rizikovým fakto- 
rom pre vznik glaukómu je 
zvýšený vnútroočný tlak. Pre- 
to je dôležité jeho sledovanie.

Pamätajte!
Prevencia je dôležitá.

Včasná diagnostika akéhokoľ-
vek ochorenia vrátane tých 
očných, je nevyhnutná na 
úspešné začatie vhodnej 
liečby, ktorá môže zabrániť 
alebo aspoň spomaliť zhoršo-
vanie zraku. Preto nevynechá-
vajte očné kontroly u svojho 
oftalmológa a pri akomkoľvek 
probléme ho ihneď navštívte. 

Pripravila: redakcia
Foto: ag. PROMISEO 

a Zuzana Balogová
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Ohliadnutie sa za hlavným 
zbierkovým dňom

Stovky dobrovoľníkov po 
celom Slovensku, tisícky rúk 
a otvorených sŕdc pre pomoc 
ľuďom so zrakovým postihnu-
tím. Dobrovoľníci boli s nami 
už od začiatku – tí, ktorí nám 

pomáhali baliť zbierkový ma- 
teriál, až po tých, ktorí vyšli do 
ulíc. Všetkým patrí veľká vďa- 

ka, pretože bez ich pomoci by 
sme nič nezrealizovali a najmä 
nemohli pomáhať. A opäť sa 
vyplatilo. Suma, ktorú sa nám 
podarilo vyzbierať v hlavný 

zbierkový deň, 20. septembra, 
je krásnych 162 310,49 €. 
„Ďakujeme všetkým darcom, 

Život je krajší, keď sa v ňom 
máte o koho oprieť!

S týmto mottom sme 
vstupovali do 18. ročníka 
verejnej zbierky Biela 
pastelka. Sme veľmi radi,  
že ste s nami už taký krásny 
čas. Pastelka dospela, je  
z nej renomovaná a rešpek-
tovaná zbierka, ktorá pomá-
ha ľuďom so zrakovým 
postih nutím. Aj vďaka vám 
môžu žiť kvalitnejší 
a pestrejší život.

K 18. narodeninám prišla popriať všetko najlepšie aj 
éterická Sima Martausová.
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ktorých myšlienka pomoci 
ľuďom so zrakovým postihnu-
tím nenechala chladnými 
a venovali nám akýkoľvek 
príspevok. Uvedomujeme si, 
že je veľmi veľa ľudí, organizá-
cií a inštitúcií, ktorým treba 
pomôcť, o to viac si ich dar 
vážime. Za celú Úniu nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska 

si dovolím povedať, že finanč-
né prostriedky budú využité 
transparentne a spravodlivo,” 
vysvetľuje Tatiana Winterová, 
riaditeľka ÚNSS. 

Ako sa žije so zrakovým 
postihnutím?

Bratislava, Trnava, Trenčín, 
Banská Bystrica, Žilina, Martin, 
Nitra, Košice, Prešov i Poprad 
– to sú mestá, v ktorých ste 
nás mohli stretnúť aj v infor-
mačných stánkoch. Práve tu 

pracovníci krajských stredísk 
i členovia našich základných 
organizácií hovorili s každým, 
kto mal záujem dozvedieť sa 
čo-to o živote so zrakovým 
postihnutím, vyskúšať si kom- 
penzačné pomôcky uľahčujú-
ce život nevidiacim, napísať si 
svoje meno na stroji na Brail- 
lovo písmo. „Vždy ma veľmi 

zaujímalo, ako vlastne vidí 
človek so zrakovým postihnu-
tím, čo vidí. Som veľmi rada, 
že som si mohla vyskúšať 
simulačné okuliare i chôdzu 
s bielou palicou. Tento zážitok 
bude vo mne ešte dlho 
rezonovať. Úplne inak teraz 
vnímam Bielu pastelku, robíte 
naozaj záslužnú prácu a ja 
vám vždy rada prispejem,” 
napísala nám Nina, mama 
10-ročnej Zuzanky, ktoré nav- 
štívili náš stánok v Košiciach. 

Informačné stánky boli za- 
merané aj na prevenciu zrako- 
vých ochorení. V mnohých 
mestách sme vďaka spoloč-
nosti Novartis mohli záujem-
com skontrolovať očný tlak či 
stav sietnice. „Uvedomujeme 
si, že je stále dosť ľudí, ktorí 
pravidelnú kontrolu u svojho 
oftalmológa odkladajú, 

a pritom je pravidelný skríning 
veľmi dôležitý. Zvýšený vnú - 
tro očný tlak je nebezpečný 
a nebolí, ani problémy so siet - 
nicou neodhalíte iba tak. Či je 
všetko v poriadku, môžete 
skutočne zistiť, len ak si zrak 
dáte skontrolovať. Preto sa 
veľmi teším, že súčasťou 
hlavného zbierkového dňa  
sú aj preven tívne merania,” 
hovorí Tatiana Winterová.

Oslava pre „dospelú” 
Pastelku 

Hlavný zbierkový deň 
v Bratislave bol obohatený 
o veľký koncert. Povedali sme 
si, že osemnásť rokov je priveľ- 
mi dôležité jubileum, aby sme 
ho prešli len tak bez záujmu  

Osvedčené „pastelkové“ moderátorské duo – 
ambasádorka Adela Vinczeová a Dodo Kuriľák.
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a rozhodli sme sa zorgani-
zovať koncert. Mal byť 
poďako vaním za dlhoročnú 
priazeň našim darcom, 
dobrovoľní kom, 
podporovateľom, pretože  
bez nich by nemohlo byť 
napísaných veľa pekných 
príbehov ľudí, ktorí našli nový 
zmysel života v ťažkej situácii, 
na ktorú neboli a nemohli byť 
pripravení. „Snažili sme sa 
zostaviť pestrý program, 
v ktorom si každý nájde  
niečo svoje.  

Rád by som sa touto cestou 
poďakoval všetkým 
účinkujúcim, pretože vystú - 
pili bez nároku na honorár 
a absolútne nezaváhali,  
keď sme ich pozývali. Teší ma, 
že im nie je problematika 
zrakového postihnutia 
ľahostajná,” povedal Petr 
Ostružiar, fundraiser Únie 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. A kto patril ku 

Každý, koho zaujímala problematika zrakového postihnu tia, dostal od pracovníkov ÚNSS 
odpovede na svoje otázky.

Stroj na Briallovo písmo lákal aj najmenších návštevníkov.
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„Hladkacie domino”,  
teda abeceda pre  
nevidiacich, je z veľmi 
príjemného materiálu  
a u návštev níkov malo 
veľký úspech.

gratulantom Bielej pastelky? 
Koncertný program otvoril 
nevidiaci pianista Peter 
Zbranek so spevá kom Petrom 
Bažíkom. Po nich nasledovalo 
vystúpenie obľúbenej skupiny 
Fragile. Na pódiu pokračovali 
Opak a Vero nika Strapková, 
nasledovala Sima Martausová 
a napokon čerešnička na 
pomyselnej narodeninovej 
torte – kapela Korben Dallas.

Text: Eliška Fričovská 
Foto: Eva Amzler a Zuzana 

Bahulová – ag. Eventiva 

Biela pastelka

Aká bude finálna suma na účte Bielej pastel ky, zatiaľ nevieme. 
Dali sme si smelý plán dosiahnuť 200-tisíc €. Čo myslíte, podarí sa nám to? 
Nuž, uvidíme... Zbierka ešte stále trvá. Ak máte záujem prispieť, 
do 31. decembra si mô žete vybrať z niekoľ kých možností: prostredníctvom 
SMS na číslo 820, online na www.bielapastelka.sk alebo priamo  
na zbierkový účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006. Ďakujeme!
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Sima, čo rozhodlo,  
že ste prijali naše pozvanie 
a vystúpili ste na narodeni-
novom koncerte zbierky 
Biela pastelka?

Rada podporujem viacero 
podobných podujatí, ktoré 
majú myšlienku niekomu po- 
môcť. Beriem to tak, že keď mi 
bolo dané, som tu aj na to, aby 
som svojou troškou prispela  
k pomoci iným aj ja.

Je pre vás pomoc iným 
dôležitá?

Určite. Niekedy stačí veľmi 
málo, aby sme druhým zlepšili 
deň, tak prečo to nerobiť.

Kedy ste s vďakou prijali 
pomoc vy?

S vďakou prijímam každú 
jednu pomoc, či už tým, že mi 
niekto z kapely zbalí gitaru  
a pomôže mi ju odniesť, alebo 
keď mi môj blízky v niečom 
poradí, pomôže. Všetko prijí- 
mam s vďakou.

Máte vo svojom okolí nie- 
koho, kto je nevidiaci alebo 
má vážny problém so zra-
kom?

V mojom blízkom okolí ani 
nie, ale medzi mojimi známymi 

sú aj slabozrakí alebo nevidia-
ci. Taktiež mojou fanúšičkou  
je dievča, ktoré je nevidiace 
a vždy, keď za mnou po kon- 
certe príde, je to taká sila  
a ener gia, ktorú mi odovzdáva, 
že by ste sa čudovali, kde to 
berie. Je veľmi múdra a vníma-
vá, a keď mi niečo povie, osta - 

„Hudbu vnímam 
ako dar od Boha...”
Nežná a éterická bytosť, dáma s veľkým srdcom. Sme 
nesmierne radi, že prijala naše pozvanie a oslávila spolu 
s nami osemnástiny Bielej pastelky. Talentovaná speváčka 
Sima Martausová.

Všetko najlepšie pre oslávenkyňu aj od Simy Martausovej. 
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ne to vo mne ešte niekoľko dní. 
U nás v Únii máte veľa fanúši- 
kov. Mamička nášho „uniác- 
keho” Jamieho Olivera – Mar- 
tina vás má veľmi rada, kole- 
gov syn sa na vás tešil už nie- 
koľko mesiacov pred samot-
ným pastelkovým koncer-
tom – vaša hudba skutočne 

oslovuje každú vekovú kate- 
góriu, v čom je jej tajomstvo?

To asi nie je otázka pre mňa. 
Hudbu vnímam ako dar od Bo- 
ha a ak niekomu moje piesne 
pomáhajú a tešia ho, je to to 
najkrajšie, čo sa mi môže  
v tomto mojom hudobnom 
svete diať.

Kto vám dal ten najkrajší 
kompliment po koncerte?

Kedysi sme mali koncert  
a prišla za mnou taká rodinka, 
manželia v strednom veku  
a povedali mi, že vďaka tomu, 
že počúvali moje pesničky 
prekonali ťažké obdobie, ktoré 
mali. To je asi najkrajší kompli-
ment, ktorý však tiež vnímam 
skôr tak, že patrí tomu hore, 
ktorý mi ten dar dal. 

Kapelu Korben Dallas ste 
si na Pastelke veľmi užili – 
bolo na vás priam vidno, že 
im prajete a tešíte sa z dob-
rej hudby...

Oni sú výborní! Páči sa mi, 
ako hrajú a aké majú piesne. 
Páči sa mi viacero slovenských 
kapiel a spevákov a keď vidím, 
že to, čo robia, je dobré, prečo 
by som to nedala najavo? 

Čomu by ste sa venovali, 
ak by ste sa nemohli veno vať 
hudbe?

Možno by sa mi páčilo robiť  
niečo v prírode, so športom, 
alebo by som robila nejaké iné 
umenie...

V čom vidíte zmysel svoj- 
ho života?

V ceste životom... Vo vstá- 
vaní z pádov, v krásnych a čis- 
tých medziľudských vzťahoch, 
v ceste za šťastím, láskou, za 
tým, čo nás najviac napĺňa...  
V milovaní seba, iných a Boha.

Text: Eliška Fričovská 
Foto: Eva Amzler 

a Zuzana Balogová

Sima do voza aj do koča – ak sa pokazí mikrofón bez problé
mov si ho opraví.

„Niekedy stačí veľmi málo, aby sme druhým zlepšili deň.”
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Miňo, nie každý vie, že 
ste spriaznený s Bielou pas- 
telkou – pomáhate nám pri 
výrobe spotov. Ako vznikla 
táto spolupráca? 

Moja manželka v rámci ma- 
terskej dovolenky rada spolu-
pracuje s organizáciami, kde 
dokáže pomáhať v tom, čo jej 
ide – vyučuje jogu inak obda- 
rené detičky. Inšpirovala ma 
v pomoci iným, a keď prišla 
možnosť spolupracovať 
s Úniou nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska, nezaváhal 
som.

Poznali ste Bielu pastelku 
predtým, než ste s nami za- 
čali spolupracovať? Zmenil 
sa váš pohľad na problema-
tiku zrakového postihnutia? 

Poznal som Bielu pastelku 
iba všeobecne, ako aktivitu 
pre nevidiacich. Neskúmal 
som to podrobnejšie. Pamä-
tám si, že som dokonca dob- 
rovoľníkom párkrát na ulici 
prispel. Som typ, čo obdivuje 
priebojných ľudí, čo si vedia 
užívať život, aj keď majú na 
svojej ceste prekážky. Preto sú 

pre mňa nevidiaci a slabozrakí 
superhrdinovia. V čom som si 
však počas našej vzájomnej 
spolupráce doplnil informácie, 
sú kompenzačné pomôcky, 
hračky a život uľahčujúce 
moderné technológie. O nich 
som netušil a želám si, aby ich 
mohol mať k dispozícii každý 
človek so zrakovým postihnu-
tím.

Na tlačovej konferencii 
k hlavnému zbierkovému 
dňu ste sa priznali, že máte 
tiež určitý zrakový problém.

Mám poruchu farbocitu, 
takzvaný daltonizmus. Je to 
znížené vnímanie základných 
farieb, u mňa je to červená. 
Nie je to nič vážne, iba nie 
som schopný rozlišovať 
presne túto farbu. 

Vystúpili ste aj na naro-
deninovom koncerte Bielej 
pastelky, spoločne s Veroni-
kou Strapkovou. Ako 
vznikla vaša spolupráca? 

Keď môžem, rád pomô žem. 
Aktuálne máme práve s Vero- 
nikou Strapkovou naskúšaný 
koncertný program, tak som 
ju akosi spontánne prizval. 
Okamžite súhlasila, charitatív-

„Pastelke a Únii 
vždy rád pomôžem”
Spevák, majiteľ zvukového štúdia, otec troch krásnych 
dcér a pre nás neoceniteľná pomoc pri výrobe pastelko-
vých spotov. V rozhovore pre OKAmih prezradil, koho 
považuje za superhrdinu i prečo verí našej organizácii. 
Milan „OPAK” Janáči. 

Zo spoločného vystúpenia s Veronikou Strapkovou počas 
hlavného zbierkového dňa. 
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nymi vystúpeniami pomáha 
rada. Spoločne sme oslávili 18. 
narodeniny Pastel ky, bolo to 
veľmi príjemné. Prídeme 
znovu, keď nás pozvete.

Okrem toho, že nám po- 
máhate vy, tohto roku sa 
k nám pridala i pani manžel-
ka a pomohla nám ako sta- 

ge manažérka počas pastel-
kového koncertu. Je pre 
vašu rodinku dôležité 
pomáhať iným? 

Moja manželka je jogínka, 
rozvíja svoj potenciál tým, že 
pomáha druhým. Je to jej ces- 
ta, karma jogy... Takže, ak sa 
naskytne príležitosť a má na 
to schopnosti, pomôže bez 
nároku na odmenu. A my ide- 
me všetci spolu s ňou (úsmev).

Ste otcom troch krásnych 
dcér, zmenilo otcovstvo váš 
pohľad na pomoc iným, 
charitu...? 

Nikdy som si až tak neuve-
domoval, aké je zdravie a ži- 

vot krehký. Odkedy mám deti, 
mám strach aj o ne. Viac 
prežívam neprávosti páchané 
v našej republike a túžim po 
tom, aby všetci mali to, na čo 
majú nárok. Vážim si ľudí, čo 
zasvätili svoj život pomoci 
druhým. A keď budem môcť, 
vždy rád pomôžem Únii nevi- 

diacich a slabozrakých Sloven-
ska, Bielej pastelke, keďže na- 
ozaj reálne vidím, ako pomá-
hajú konkrétnym ľuďom po 
celom Slovensku. 

Blížia sa Vianoce, na čo sa 
najviac tešíte?

Vo svojom zvukovom štú- 
diu mám pred Vianocami 
väčší frmol ako v obchodnom 
centre počas Black Friday. Tak 
sa teším, keď ten stres skončí 
a ja nebudem robiť nič, iba sa 
navštevovať so susedmi, 
kamarátmi a rodinou. Potom 
pôjdem lyžovať a zvesela zač- 
nem rok 2020.

Čo by ste do roku 2020 
zaželali Bielej pastelke? 

Želám Bielej pastelke, aby 
čo najviac ľudí na Slovensku 
pochopilo, aká je vaša misia. 
Aby všetci vedeli, ako veľmi 
pomáhate a najmä zlepšujete 
nevidiacim a slabozrakým 
život. Aby bola každá ďalšia 
zbierka úspešnejšia ako tá 
predchádzajúca.

A aké plány čakajú vás? 
Kde vás môžeme vidieť kon- 
certovať? 

Na jar 2020 sa chystám  
na turné, tak ma sledujte  
na sociálnych sieťach a príďte  
na môj koncert.

Môžeme sa tešiť aj na 
vzájomnú spoluprácu 
s Bielou pastelkou a ÚNSS? 

Verím, že áno. 
Text: Eliška Fričovská 
Foto: Aňa Struhárová 

a Zuzana Bahulová 

„Obdivujem 
priebojných ľudí, čo  
si vedia užívať život,  
aj keď majú na svojej 
ceste prekážky.”
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Snehulienka s dušou 
bojovníčky

Vstúpila som do obytného 
domu a otvorila mi sympatic-
ká tínedžerka. Snehulienka 
s nezábudkovými očami. Za- 
čali sme sa zhovárať a ja som 
zistila, že si toho prežila oveľa 
viac ako mnoho jej rovesní-
kov. Sama však tvrdí, že ju to 
zocelilo a neľutuje... Ten po- 
myselný rozprávkový koniec 
napokon prišiel, ale nebolo to 
jednoduché. Sabínka, ako sa 
naša pastelková hrdinka 
v skutočnosti volá, sa narodila 
s vážnymi očnými diagnóza-
mi. Na jedno oko nevidí a na 
druhé veľmi obmedzene. Na 
nose „popolníky” a vstup do 
klasic kej školy, ktorá ju 
odmietla prijať.  „Šikana bola 
na dennom poriadku, 
nechceli rešpektovať 
obmedzenia, ktoré vyplývajú 
z mojej diagnózy, bolo im 
jedno, že nedokážem čítať 
z normálnej knihy, pretože  
na to nevidím, a aj keď niečo 
napíšem, neviem to po sebe 
prečítať,” hovorí Sabínka. 

Oporu, žiaľ, nenašla ani v spo- 
lužiakoch, naplno pocítila,  
čo znamená, že deti vedia byť 
kruté. „Prvý až štvrtý ročník to 
bolo len slovne. Od piateho 
ročníka to narastalo – prišiel 
za mnou spolužiak, postavil sa 
pred moju tvár a pýtal sa ma: 
„Vidíš ma?!” A v siedmej triede 
ma už začali „mlátiť”, hovorili 
mi, že som škuľo, slepá 
a podobne...” 

Sabínkina mama sa roz-
hodla situáciu riešiť. Šťastná 
náhoda chcela, že sa dozvede-
la o Únii nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska (ÚNSS). 
Navštívila Krajské stredisko 
ÚNSS v Trnave a veci dosta- 
li rýchly spád. Sabínke poradili 
s vhodnými kompenzačnými 
pomôckami, pomohli s kom-
pletizáciou potrebných doku- 
mentov, žiadosťami a veci sa 
začali posúvať správnym sme- 
rom. Tunajšie pracovníčky Sa- 
bínke pomohli získať počítač 
so špeciálnym zväčšovacím 
programom a elektronickú 
čítaciu lupu. Podali žiadosť na 
úrad práce, sociálnych vecí  

a rodiny, ten im vyhovel 
a pomôcky zafinancoval. Nie 
však v plnej výške. „V Únii mi 
opäť pomohli, podali sme žia- 
dosť do Programu individuál-
neho darcovstva na dofinan-
covanie a vyšlo to.” Dnes už 
Sabínka plnohodnotne využí- 
va počítač aj špeciálnu lupu. 
Môže sa bez problémov pri- 
pravovať do školy, mimocho-
dom, z podpriemernej žiačky 
je dnes jednotkárka. Najväčšiu 
radosť však má z toho, že sa 
mohla vrátiť ku knihám. 
„Čítam veľmi rada, nemám vy- 
hranený vkus, kniha ma skrát- 
ka musí zaujať a vďaka novej 
lupe sa môžem začítať do 
množstva príbe hov,” hovorí 
a oči jej žiaria. O chvíľu však 
zvážnie. „Veľmi rada by som sa 
poďakovala pani Zuzane Mo- 
rávkovej, sociálnej pracovníč-
ke z Krajského strediska v Trna- 
ve, ktorá mi veľmi pomohla. 

 Príbehy s dobrým 
koncom
V roku 2019 sme v spolupráci s nadáciou Pontis otvorili 
Program individuálneho darcovstva slúžiaci na pomoc  
s dofinancovaním kompenzačných pomôcok.  
Prinášame vám zopár reálnych príbehov ľudí, 
ktorým pomohli aj vaše dary.  
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Zmenila mi život. Povedala mi 
o Zá kladnej škole pre nevidia-
cich a slabozrakých v Bratisla-
ve a pomohla mi aj s prestu-

pom. Tam je to úplne o inom. 
Učitelia sa nám venujú, máme 
veľa pomôcok pre slabozra-
kých, ideme iným tempom.” 
Zo zakríknutej slečny, ktorú 
deptali spolužiaci i učitelia, je 
odrazu rozžiarené a sebavedo-
mé dievča. „Šikanu, aj všetko, 

čo bolo v škole, beriem ako 
skúsenosť. Viem, že ak by sa 
mi to opäť stalo, už by som 
reago vala inak. Už sa nedám. 
Predtým som sa rozplakala, 
dnes by som za seba bojovala. 
Vysvetlila by som im, že za 
svoj zrak nemôžem a nie som 
jediná, kto má takýto problém 
a rozhodne to nie je niečo,  
za čo by som sa mala hanbiť,” 
dodáva odhodlane slečna, 
ktorej veľkým snom je byť 
spisovateľkou a napísať raz 
o svojich skúsenostiach knihu.

Mojím šťastím 
je manželka

Pán Jozef je cukrovkár a je- 
ho zdravotný stav odráža mno- 
hé komplikácie, ktoré toto 
ochorenie sprevádzajú. Má za 
sebou bypass, prekonal cievnu 
mozgovú príhodu, má ampu-

tovanú časť chodila. Na jed- 
nom oku o zrak prišiel defini-
tívne, na druhom má ešte jeho 
zvyšky. Vzhľadom na svoje 
diagnózy nechá každý mesiac 
v lekárni desiatky eur. „Aj z toh- 
to dôvodu som sa rozhodol, že 
požiadam Úniu o príspevok na 
dofinancovanie elektronickej 
čítacej lupy. Veľmi ma potešilo, 
že ste moju žiadosť schválili. 
Napriek tomu, že mám len 
zvyšky zraku, čítam rád. Mô- 
žem síce čítať len polhodinu 
denne, ale stojí to za to. Číta- 
nie je pre mňa relax, zábava, 
ale aj rozšírenie si obzorov,”  
hovorí o prínose čítania vo 
svojom živote. Keď som sa ho 
opýtala, čo mu v živote robí 
radosť, bez váhania odpove-
dal: manželka. Je preňho 
pomocou, oporou, šťastím...

Surfujúca klaviristka 
Pani Anna mala problémy 

so zrakom od narodenia. Ako 
16-ročná podstúpila operáciu, 
ale ani tá nepomohla. Postup-
ne prišla aj o zvyšky zraku.  
Ak by ste však čakali, že sa jej 
život zahalil do smútku, ste na 
omyle. Vydala sa a hoci je už 
vdovou, prežila krásne man-
želstvo. S manželom si boli 
navzájom oporou a vychovali 
dve úspešné deti. Anka štyrid- 
saťpäť rokov učila na Základ-
nej umeleckej škole v Novom 
Meste nad Váhom hru na kla- 
víri a bola aktívna aj v rámci 
Únie nevidiacich a slabozra-
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kých Slovenska. „Na hudbu 
som dodnes nezanevrela, je 
to radosť, aj keď si ju nemô
žem dopriať tak často, ako by 
som si želala. Doma máme 
krídlo aj elektronický klavír. 
Občas si zahrám pre radosť, 
žiaľ, na krídle veľmi nie, lebo 
nie všetci susedia to majú ra 
di. Ako mi raz povedala jedna 
naša susedka, najradšej by ho 
rozrúbala, tak si radšej dám 
slúchadlá a zahrám si na 
elektronickom.  To je skvelé 
riešenie,” hovorí s úsmevom 
učiteľka hudby na penzii. 
Napriek svojmu optimistic
kému pohľadu na svet jej nie 
je vždy ľahko. Dôchodok malý 
a zdravot ných problémov 
priveľa. „Beriem veľa liekov,  
za ktoré musím mesačne 
doplácať nemalé sumy. Veľmi 
zle chodím, preto sa musím 
presúvať taxíkom, aby som 
kolená akotak zachránila, 
potrebujem špeciálne 
injekcie, jedna stojí 80 €... 
Dnešný dôchodca má skutoč 
ne čo robiť, aby to zvládol. Ak 
by mi syn nepomá hal, mám 
veľký problém,” vysvetľuje mi 
neľahkú situáciu. Keď sa do 
zvedela, že existuje pastelko
vý program na dofinancova
nie kompenzačných pomô
cok, rozhodla sa ho využiť na 
zakúpenie indikátora farieb. 
„Viete, ja som túto pomôcku 
mala 18 rokov, už sa nedala 
opraviť, tak som sa rozhodla, 
že požiadam o novú. A vyšlo 

to. Navyše, vďaka doplatku 
z Programu individuál neho 
darcovstva som ju mala plne 
hradenú. To je úžasné,” vraví 
dojato. Indikátor farieb 
pomáha pani Anne roztriediť 
bielizeň na pranie či zladiť sa 
pri obliekaní. Stačí ho priložiť 
k oblečeniu a okamžite vie, 
akej je farby. Napriek tomu,  
že je v senior skom veku, 
technológie sú jej blízke. Bez 
problémov zvládla počítač, 
ale dnes ho už nahra dil 
dotykový telefón s hlasovým 
výstupom pre zrakovo postih
nutých. Používa WhatsApp, 
surfuje po inter nete, číta 
noviny i časopisy. „Je to skvelá 
vec, nemusím odoberať 
časopisy, všetko si prečítam 
na internete. A čo je dôležité, 
nemusím nikoho prosiť, aby 
mi prečítal, čo bude v televízii, 

pretože si to zistím sama,” 
dodáva spokojne.

V spojení so svetom
Pani Mária žije v Košiciach. 

V minulosti pracovala v Kraj 
skom stredisku ÚNSS v Koši
ciach, bola funkcionárkou 
a dodnes je aktívnou členkou. 
Jej zrak je veľmi obmedzený. 
Jedno oko postihla podmie
nená degenerácia makuly  
i diabetická retinopatia a na  
miesto druhého má protézu. 
Keď jej začal dosluhovať 
bežný telefón, rozhodla sa,  
že požia da úrad práce, sociál
nych vecí a rodiny o nový. 
„Mobilný telefón je pre mňa 
neoceniteľ ným pomocníkom. 
Využívam ho pri riešení komu
nikácie s lekármi, úradmi, 
rodinou i priateľmi. Bol však 
bez hlasového výstupu a ja 

Pani Anna miluje hudbu a snaží sa žiť aktívne.
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som mala prob lém orientovať 
sa v ňom, nevedela som si 
prečítať SMS. Rozhodla som 
sa preto požiadať o telefón 
s hlasovým výstupom. Ušetriť 
čiastku potrebnú na doplatok 
je pre mňa náročné, preto 
som veľmi rada, že mi pomo
hol Program individuálneho 
darcov stva,” vysvetľuje. Na 
otázku, či by sa jej hodila ešte 
nejaká špeciálna pomôcka, 
odpovedá zamietavo: „Mám 
všetko, čo potrebujem – tele
víznu lupu, indikátor farieb, aj 

hovoriaci počítač. Pravdupo
vediac, už som z tej techniky 
trošku unavená, hoci je prav 
da, že je nám nápomocná.  
Ak je toho na mňa priveľa, 
zabavím sa s vnúčatami. 
Dávajú mi veľa radosti do 
života,” uzatvára s úsmevom.

Ďakujem za nový život 
Pani Evka žije v garsónke 

v meste pod Zoborom. Má 
kombinované zdravotné 
postihnutie a praktickú slepo 
tu. Aktívne sa však zapája do 
života Základnej organizácie 
ÚNSS v Nitre. V minulosti do 
konca viedla dva záujmové 
krúžky. Aby mohla ostať 
v spojení so svetom – priateľ
mi, úradmi, pracovníčkami 
Krajského strediska v Nitre, 
rozhodla sa získať nový mobil 
ný telefón pre nevidiacich. 

Skúsila to napriek tomu,  
že v minulosti jej podobnú 
žiadosť z úradu práce, sociál
nych vecí a rodiny zamietli. 
Vraj pre ňu kvôli kombinova
nému postihnutiu zraku  
i sluchu nie je vhodný. Musela 
si teda poradiť, ako sa dalo. 

„Človek bez zdravotného 
postihnutia si ani nevie 
predstaviť, aké to je, telefono
vať naslepo. Napríklad, keď 
som volala asistentke alebo 
susede, musela som tlačidlo 
stlačiť 14krát, ak TAXI, tak 9,  
v prípade Únie to bolo 12krát. 
Nesmela som sa pomýliť.  
Na prečítanie správ mi už 
nevyhovovala žiadna lupa. 
Bola som z toho nešťastná, 
odkázaná na iných.” Evka si 
myslela, že s pôvodným 
telefónom bude musieť žiť  
aj naďalej, kým ju nezaujala 
novinka – plne ozvučený 
mobilný telefón BlindShell. 

„Hneď mi začalo srdce 
rýchlejšie biť. Myšlienka naň 
ma neopustila ani vo sne. 
Problémom bolo, ako si ho 
kúpiť, keďže cena 370 € je 
oveľa vyššia ako môj invalidný 
dôchodok,” hovorí pani Eva. 
So svojimi obavami sa však 
zdôverila pracovníčkam 
nitrianskeho krajského stre
diska ÚNSS a ony jej dodali 
nádej. Pomohli jej so žiados
ťou a tentoraz ju úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
vybavil kladne. Aj keď s men
šou komplikáciou. Mohli jej 
totiž priznať podstatne nižšiu 
sumu, akou je konečná cena 
telefónu. Bol tu teda ďalší 
problém, kde vziať zvyšných 
145 €? 

„Pomohla mi Únia, ktorá aj 
týmto opäť dokázala, že stojí 
pri svojich členoch a pomôže 
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Pani Evka (vpredu) s priateľkou na výstave ručných prác.
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podľa svojich možností. 
Z Programu individuálneho 
darcovstva mi schválili prí-
spevok na dofinancovanie 
kúpy.” Aj vďaka takej drobnos-
ti, akou telefón pre mnohých 
je, sa Evkin život zmenil 
o stoosemdesiat stupňov. 
„Nový telefón používam už 
niekoľko týždňov a stále ho 
beriem do rúk s dojatím 
a vďakou. Nemôžem uveriť,  
že som sa dožila hovoriaceho 
mobilného telefónu, ktorý mi 
veľmi uľahčuje život,” úprimne 
priznáva. Napriek tomu, že 
nový telefón bol pre majiteľku 
trochu zmena a musela sa ho 
naučiť ovládať, zvládla to bez 
problémov. 

„Mobilný telefón ma spre- 
vádza po celý deň. Keď potre- 
bujem skôr vstať, zobudí ma 
budík, pozriem, aké je 
počasie, pri telefonovaní už 
nemusím počítať, príjemný 
zrozumiteľný hlas mi všetko 

prezradí. Hľadaný kontakt 
alebo napísanie správy 
môžem nahradiť diktovaním.  
Vo voľnom čase môžem 
počúvať knihy alebo rádio, 
a to aj internetové.  
Mnohých poteší prehrávač 
hudby. Prekvapilo ma, že 
odfotené, uložené obrázky  
je možné popísať, a tak hneď 
viem, čo by na ňom malo byť, 
a vidiaca osoba mi  môže 
podrobne popísať to, čo som 
pred sebou nevide la. Veľmi 
užitoč né sú aj po môcky ako 
indiká tor farieb či označovač 
pred metov.  
Ešte som sa k nim nedostala, 
ale určite si ozna čím všetky 
dokumenty, lekárske nálezy 
alebo účty. Je úžasné, ako 
jeden ozvučený mobilný 
telefón dokáže nahradiť 
niekoľko pomôcok,” uzatvára 
s nadšením.  
Na záver by však chcela dodať 
ešte zopár slov:  

Slovo ĎAKUJEM 
je veľmi slabé, 
aby vyjadrilo moju 
vďaku, ale iné asi 
neexistuje. 
ĎAKUJEM našim pracov-
níčkam z Krajského strediska 
v Nit re, ktoré mi pomohli 
s vyplnením žiadostí,  
a keď som už te lefón držala 
v rukách, postupne ma s ním 
naučili pracovať. 
ĎAKUJEM pracovníčkam 
ÚPSVR, ktoré pochopili moju 
požiadavku. 
ĎAKUJEM ľuďom, ktorí prišli 
na myšlienku pomoci  
vytvorením Programu 
individuálneho darcovstva. 
ĎAKUJEM darcom, ktorí svoje 
financie venovali na to, aby 
pomohli ľuďom so zrakovým 
postihnutím prekonať finanč-
né problémy so zakúpením 
pomôcky, ktorá skvalitní ich 
život.

Text: Eliška Fričovská

skutočné príbehy

 Program individuálneho darcovstva
bol pilotne spustený v roku 2019, je určený pre sociálne slabších žiadateľov. 
Nenahrádza financovanie kompenzačných pomôcok, o ktoré si ľudia so zrakovým 
postihnutím môžu požiadať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ale pomáha dofinancovať zvyšok sumy. ÚPSVR totiž neuhrádza plnú sumu ceny 
pomôcky. A práve tento rozdiel Program individuálneho darcovstva dorovnáva. 
Medzi najžiadanejšie pomôcky, ktoré žiadatelia potrebovali, patrili mobilné telefóny 
pre nevidiacich, elektronické čítacie lupy, notebook so zväčšovacím softvérom, 
Penfried – pomôcka slúžiaca na identifikáciu predmetov a ďalšie.  
Pokiaľ chcete finančne prispieť do Programu individuálneho darcovstva,  
môžete tak urobiť prostredníctvom nášho projektu na www.dobrakrajina.sk.  
Do vyhľadávača dajte názov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
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Litera zákona 
Podľa Zákona o cestnej 

premávke má nevidiacemu 
biela palica zaistiť 
bezpečnosť. Zákon č. 8/2009 
Z. z., § 4, odsek 1e hovorí,  
že vodič je povinný „dbať  
na zvýšenú opatrnosť voči 
cyklistom a chodcom, najmä 
deťom, osobám so zdravot-

ným postihnutím, osobitne 
voči osobám, ktoré používajú 
bielu palicu, a starým oso-
bám”. Biela palica informuje 
vodičov a vidiacich chodcov 
o prítom nosti nevidiaceho. 
Pre nevi dia ceho je akousi 
„predĺženou rukou”. Pomáha 
mu identifi kovať prekážky, 
štruktúru a kvalitu povrchu. 

Na základe zvukov, ktoré pri 
dotyku s povrchom či pre-
kážkami vydáva, si nevidiaci 
vytvára predstavu o priestore. 

Čo by ste mali urobiť, 
keď na priechode zbadáte 
človeka s bielou palicou? 

Zastaviť a dať prednosť 
chodcovi. Čakajúci si obvykle 
všimne, že ste zastavili.  
Ak považujete za potrebné, 
oslovte ho. Je zbytočné blikať 
svetlami či gestikulovať. 
Pravdepodobne to neuvidí. 
Takisto nie je vhodné upozor-
ňovať ho klaksónom, nech 
„konečne ide”... Nevidiaci by 
to mohol považovať za vý - 
strahu pred potenciálnym 
nebezpečenstvom. 

Ako spoznáte, 
že chce nevidiaci prejsť 
cez vozovku?

Nevidiaci stojí na chodníku 
a pomocou bielej palice loka- 
lizuje obrubník, respektíve 
miesto, kde chodník pre-
chádza do vozovky. Zaujme 
tzv. vyčkávací postoj – 
spodným koncom palice sa 
dotkne obrubníka a sluchom, 
prípadne zvyškami zraku 
zisťuje, či je cesta voľná.

Keď si je istý, že môže 
bezpečne prejsť na druhú 
stranu, dá signál na prechá-
dzanie – palicu zdvihne 
vodo rovne pred seba, maxi-
málne do výšky pása, na 3–5 
sekúnd a následne sa jej 

Dávate nevidiacim 
na ceste prednosť?
Nedávno sa opäť uskutočnila dopravno-výchovná akcia 
zameraná na bezpečnosť ľudí so zrakovým postihnutím 
v cestnej premávke Deň bielej palice. Naši figuranti zisťo-
vali, ako vodiči reagujú na signalizáciu bielou palicou. 
Najlepšie čísla dosiahol Trnavský kraj, kde na bielu palicu 
nereagovalo len 11,7 % motoristov, na druhej strane až 
27,5 % vodičov Prešovského kraja našich figurantov 
ignorovalo. Ako ste na tom vy? Vedeli by ste reagovať 
správne?
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spodným koncom dotkne 
chodníka. Ak autá nezasta-
vujú, pohyb môže zopakovať. 
Pri prechádzaní po priechode 
pre chodcov bielou palicou 
systematicky pohybuje pred 
sebou po povrchu vozovky.

Pozrite si 
praktické video

Ak si nie ste istí, či ste 
všetkému správne rozumeli, 

pozrite si ukážky signalizácie 
orientačnou (dlhou), signali-
začnou (krátkou) a opornou 
bielou palicou v krátkom 
inštruktážnom videu. Nájdete 
ho na www.unss.sk, v rubrike 
Publikácie alebo priamo  
na YouTube. Stačí dať do vy- 
hľadávača názov Bezpečne  
na cestách s bielou palicou.

História bielej palice
V tomto prípade môžeme 

smelo tvrdiť – za všetkým 
hľadaj ženu. Áno, predstavte 
si, aj za vznikom bielej palice. 
Spája sa s menom Guilly 
d́ Herbemontovej  
(1888–1980). Ako mnoho 
iných žien vtedajšej smotán-
ky, aj ona sa venovala dobro-
činnosti. V jej prípade to bolo 
prepisovanie kníh do Braillov-

ho písma a tiež prevádzanie 
nevidiacich cez križovatky. 
Dlho premýšľala, ako znížiť 
nebezpečenstvo úrazu u tých, 
ktorí sa pohybujú samostat-
ne, a zároveň obmedziť ich 
závislosť od iných ľudí.  
Napo kon na to prišla. 
Inšpirovali ju biele palice, 
ktorými policajti riadili 
dopravu na parížskych 
križovatkách. Biela palica  
bola spočiatku určená len 
oslepnu tým vojakom, po vlne 
protes tov zo strany ostatných 
nevidiacich sa to zmenilo.  
Vo Francúzsku bola ako 
oficiálny znak nevidiacich 
prijatá v roku 1931, Guilly 
d´Herbemontová však vyvi-
nula veľké úsilie, aby sa  
rozšírila do celého sveta.

Pripravila: redakcia 

prevencia

1
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Autor: Štefan Dredan
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Podľa zákona kompenzačná 
pomôcka, pre mnohých ne- 
vidiacich nevyhnutný po-
mocník, „náhradné” oči, isto- 
ta v uliciach či na úradoch, 
ale najmä veľká láska, odda- 
nosť a vzájomné priateľstvo. 
Áno, také sú vodiace psy. Čo 
o nich hovoria ich majitelia?

Iveta Zbranková:  
„Vďaka Ivorkovi je môj život  
nádher ne pestrofarebný.” 

Keď som kedysi dávno po - 
čula o vodiacich psoch  
a o tom, čo pre nevidiaceho 
znamenajú, verila som, obdivo- 
vala, ale za ten svet som sa ne- 
dokázala rozhýbať a požiadať  
o toho svojho. Akosi som sa 
stále hanbila, že budem príliš 

viditeľná, že... Až ma k činu po- 
hol kamarát – moderátor v na- 
šom regionálnom rádiu. Abso- 
lútne ma nešetril. Robil presne 
to, čo hádam každý „zrakáč” 
potrebuje – neľutoval ma a tvr- 
do tlačil vpred. A tak sa ma raz 
opýtal, prečo ešte nemám vo- 
diaceho psa... „Veď ja ti uká-

žem, že nemám!” Povedala 
som si v duchu a na druhý deň 
som o psíka požiadala. Dnes už 
s mojím NAJpo mocníkom cho- 
dím 24. rok a ani na sekundu 
neľutujem! Odkedy sa naša ro- 
dina roz rástla o moje „štvorno-
hé oči”, je môj život ako jeseň 
– nádherne pestrofarebný, 
krásny, šťastný! Žiadne peniaze 
na svete nezmerajú to bohat-

stvo, ba ani nijaký človek nedo- 
káže pre mňa urobiť to, čo naj- 
prv Corra, potom Ajka a teraz 
Ivorko! S vodiacim psíkom 
mám postarané o zdravie  
(v čase-nečase, denne pešo na- 
chodím zo desať kilometrov –  
držím sa kondične, obchádzajú 
ma virózy...), o oveľa väčšiu 
samostatnosť (so psíkom sa 
viem dostať takmer kamkoľ-
vek), o zážitky (vari niet dňa, 
aby sme niečo veselé alebo 
milé nezažili), o ľudské dobro 
(psí parťák ho akosi priťahuje), 
o kopu drobných šťastí... Dnes 
si už život bez vodiaceho člena 
našej famílie ani neviem pred- 
staviť. Je tým najsprávnejším 
zlatým kľúčom k srdciam iných 
ľudí, k dobru, k objavovaniu 
krásy života, k môjmu šťastiu!

Michal Sihelský: 
„Môj hrdina...”

Mám vodiaceho psíka Izzi- 
ho, ktorý je určite viac než len 
domáci miláčik, viac než po- 
môcka, je to živý tvor. Od toho 
sa odvíjajú všetky pozitíva aj 
negatíva. No, ktorá pomôcka 
vás môže robiť šťastným a ak 
vám je smutno, príde sa pritú- 
liť? Ktorá pomôcka zareaguje 
nečakane, a to nečakané býva 
často milé prekvapenie? Asi 
žiadna pomôcka sa nevyrúti so 
mnou proti davu utekajúcemu 
na vlak, ale prekľučkuje  
so mnou, aby som sa včas,  
a hlavne bezpečne dostal na 
dané miesto. Asi pri všetkých 

Vodiaci pes – keď sa 
spája láska a pomoc
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pomôckach na nás ľudia poze- 
rajú ako na Marťa nov – čo 
nezvyčajné to máme v rukách, 
čím to pozeráme, čo to máme 
na hlave alebo prečo nám to 
kričí na celú miestnosť? No pri 
psíkovi sa ľudia skôr pristavia, 
ako odvracajú, skôr oslovia, 
človek častejšie narazí  
na príjemných ľudí. Izzi je pre 
mňa veľkým hrdinom, ktorý  
na mňa neustále dáva pozor. 
Bezpečne a rýchlo ma odvedie 
tam, kam potrebujem. 
Neustále mi robí spoločnosť. 
Podporuje dieťa vo mne, keď 
sa spolu hráme. Vedie ma 
k väčšej zodpoved nosti, dáva 
mi dôvod, prečo ísť len tak 
von. Je tu stále pre mňa.

Klára Maršálková: 
„Mám ten najvzácnejší 
poklad...”

Keira – môj štvornohý 
poklad. Narodená 6. decembra 
na svätého Mikuláša, s posla-
ním strážneho anjela a s nepo - 
sednou čertovskou iskrou  
v očiach. Už je to dva a pol ro - 
ka, čo ma sprevádza na ces-

tách mestom i vidiekom, ces - 
tách známych aj neznámych, 
cestách svetom i životom.  
Na postroji vzorný pomocník, 
ktorý mi nahradí oči. Voľne  
na lúke aj na ihrisku nadšená 
hravá bytosť doneko nečna 
aportujúca loptičku. Chodíme 
spolu do práce, na nákup, za 
kultúrou, na návšte vy, cestuje-
me vlakom naprieč republikou 
a v situáciách všedných i ne - 
všedných máme jedna druhú. 
Bezpečne sa spolu vyhneme 
každej prekážke, nájde mi 
každé dvere, schody, zastávku 
alebo lavičku, ktorú práve po - 
trebujem, urýchli môj pohyb 
po meste a pridá mi tým na 
sebadôvere. Keď porovnám 

chôdzu so psom a chô dzu  
s bielou palicou, musím pove - 
dať, že so psom som omnoho 
rýchlejšia, istejšia, omnoho 
menej závislá od vodiacich línií 
a menej ohrozovaná stĺpmi 
uprostred cesty alebo otvore-
nými oknami trčiacimi v prie - 
store. Samozrej me, okrem ob - 
rovskej pomoci a radosti sú  
so psíkom aj starosti a je 
potrebné starať sa oň. Ale za tú 
oddanosť verné ho pomocníka, 
za to teplo psieho kožúška 
opierajúceho sa o nohy, za tú 
obrovskú porciu lásky z verné-
ho psieho srdca a za ten oboj - 
stranný rešpekt a obojstrannú 
dôveru – to rozhodne stojí.

Pripravila: Ivana Rosíková

Poznáte zbierku Štvornohé oči?
Zbierku Štvornohé oči organizuje Únia nevidiacich a slabo- 
zrakých Slovenska už od roku 2004. Výnos slúži na dofinan-
covanie kompletného programu, t. j. chov, výchovu, výcvik, 
tyflokynologický servis a prípravu nevidiaceho na plnohod-
notné fungovanie s vodiacim psom. Symbolom zbierky je 
pokladnička v tvare vodiaceho psa s dvomi šte niatkami. 
Pokladničky nájdete predovšetkým v sieti predajní BILLA,  
ale aj v rôznych organizáciách a inštitúciách na Slovensku. 

Neprejdite bez záujmu!  
Táto pokladnič ka 
znamená veľkú zmenu 
v živote nevidiaceho  
a tiež priateľstvo, 
lásku a pomoc... 

Za každý príspevok  
vám ďakujeme!

anketa
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Celkovo sa v rámci projektu 
zorganizovalo päť praktických 
seminárov, ktoré navštívilo 
takmer 50 účastníkov. O tom, 
že obsah školení bol nanajvýš 
aktuálny a potrebný, svedčí aj 
fakt, že sa naň prihlásili záu-
jemcovia nielen zo vzdialenej-
ších miest, ako je Poprad či 
Svit, ale aj prostredníctvom 
online prenosu. 

„Prvou témou, ktorú sme 
počas seminárov rozoberali, 
boli mobilné aplikácie vo 
všeobecnosti. Účastníci sa 
dozvedeli, na čo slúžia, kde sa 
dajú nájsť, ako sa inštalujú. 
Pokračovaním boli aplikácie 
zamerané na sociálne siete. 
Poniektorí si založili svoj vlast- 
ný profil a naučili sa vytvárať, 
označovať či komentovať 

príspevky, posielať správy cez 
Messenger a Viber. Vyskúšali si 
vytvoriť aj skupinový chat 
či skupinu na Facebooku,” 
vymenúva Katarína Šmajdová 
Bušová, vedúca KS Prešov.

Tretí seminár bol zameraný 
na mobilnú aplikáciu Finne-
Scanner PRO – najmä na jej 
úskalia, dostupnosť a výhody 
pre používateľov. Vďaka tejto 
aplikácii si dokážu skenovať 
dokumenty do svojho mobil-
ného telefónu. Správne nájsť 
cieľ cesty je nesmierne dôleži-
té, tobôž pre ľudí so zrakovým 
problémom. Aj na to organi-
zátori mysleli, a preto boli 
ďalšou témou stretnutí apliká- 
cie zamerané na GPS navigá-
ciu a prehľad v cestovných 

technológie

 Mobilné „apky” 
 pre život
Taký bol názov série seminárov, ktoré organizovalo 
Krajské stredisko (KS) Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Prešove. Cieľom bolo priblížiť účastníkom 
mobilné aplikácie uľahčujúce život.
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poriadkoch. Účastníci mali 
možnosť vyskúšať si viacero 
aplikácií a najmä ich prístup-
nosť s hlasovým výstupom. 
Záverečné stretnu tie patrilo 
aplikácii zameranej na pod-
casty. „Klienti sa sami naučili 
aplikáciu nainštalovať do 
svojho mobilného telefó nu, 
vyhľadávať, ukladať a prehrá-
vať si rôzne podcasty. 
Oboznámili sa s pestrosťou 
nastavení v tejto aplikácii 
a nepochybujeme, že v daný 
večer mali po príchode 
domov o zábavu postarané,” 
dodáva s úsmevom K. Šmaj-
dová Bušová.

Očami účastníkov
Spokojnosť bola na oboch 
stranách – lektorov i školia-
cich sa. Za úspechom je iste 
starostlivý výber tém 
i prednáša júcich, ktorí vedia 
prepojiť teóriu s praxou. 

„Na projekte Mobilné „ap- 
ky” pre život som sa zúčastnil 
rád. Sám použí vam celý rad 
aplikácií a som presvedčený, 
že sú prínosom pre bežné 
fungovanie člove ka. Navyše 
viem, že nájsť aplikáciu v da- 
nej oblasti, ktorá by plnila po- 
trebné úlohy a záro veň bola 
pre nevidiacich používateľov 
prístupná, nie je až taká 
triviálna úloha. Chcel som sa 
podeliť so svojimi skúsenosťa- 
mi a snáď aj prispieť k rozšíre-
niu rozhľadu účastníkov 
stret nutí,” povedal Ján Podo-
linský, jeden z lektorov a so - 
ciálny pracovník z KS 
v Košiciach.

„Veľká pochvala prednáša-
júcemu – vedel odpovedať na 
všetky položené otázky.  
Ak boli pre mňa nejaké infor-
mácie nové, vedel ich polo-
patisticky vysvetliť. Páčilo sa 

mi, že seminár nebol cielene 
zame raný len na jeden druh 
mobilného telefónu,” konšta-
tuje člen Základnej organi-
zácie (ZO) ÚNSS v Poprade.

„Dostatočná odbornosť 
lektora, dostatok nových 
informácií. Oceňujem vysvet-
ľovanie konkrétnej aplikácie. 
Veľmi dobrá diskusia o OS 
a možných zmenách v budúc-
nosti a o nových technoló-
giách, aj keď nie sú až tak 
cenovo dostupné,” doplnila 
členka ZO Poprad.

„Páčilo sa mi, že sa išlo pria- 
mo k veci. Tému sme si priblí-
žili prostredníctvom praktic-
kých cvičení s mobilom,” skon - 
štatovala členka ZO Prešov.

Pripravila: redakcia  
Foto: KS Prešov 
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Takmer tri stovky rôznych 
námetov zaznamenaných ob- 
jektívom, štylizovaných i spon- 
tánne zachytených momentov, 
ktoré do súťaže poslalo takmer 
šesť desiatok fotografov. Ich 
práce hodnotili úspešní foto- 
grafi – Miroslav Zaťko, Ján 
„Myšiak” Miškovič a Lukáš Kim- 
lička. „Porotcom som prvýkrát 
a bola to pre mňa veľmi obo- 
hacujúca skúsenosť. Prekvapi lo 
ma, že najsilnejšou sa ukázala 
kategória čiernobielej foto- 
grafie. Tieto fotky boli skutočne 
veľmi dobré. Očakával som 
skôr pretlak v kategórii mobil-
nej fotky, ale nebolo to tak.” 

Tajomstvo úspechu 
ocenených

Pochvalné slová pre autorov 
čiernobielej sekcie mal aj ďalší 
porotca, M. Zaťko: „Autorom sa 
podarilo veľmi dobre pracovať 
s témou a využívať aj fotogra-
fické prvky, ako sú kompozícia, 
kontrast, forma alebo štruktú ra.” 
Najúspešnej ším sa stal Andrej 
Dobrík so svojou snímkou Slo- 

boda nie je samozrejmosť... 
Druhé miesto získal Boris Cam - 
bel s fotogra fiou s názvom 
Vbehni do života 2 a tretie Jozef 
Chro miak so sériou Bez tváre.

V kategórii Farebná fotogra- 
fia získal prvé miesto portrét, 
ktorého autorom je žiak Zá- 
kladnej umeleckej školy R. Tatá- 
ra, Martin Ragan. Fotografia, 
ktorá nebola jeho osobným 

Tri stovky veľkých 
i malých momentov
Cesta svetla, súťaž určená profesionálnym i amatérskym fo- 
tografom, už pozná víťazov. Odborná porota na čele s obľú-
beným fotografom Lukášom Kimličkom pozorne zhodnotila 
všetky súťažné snímky a určila tých najlepších. Slávnostná 
vernisáž a oceňovanie úspešných fotografov sa uskutočnilo 
5. decembra v priestoroch Slovenského národného divadla.

Andrej Dobrík: Sloboda nie je samozrejmosť...

Boris Cambel: Vbehni do života 2
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favoritom, vznikala veľmi zaují- 
mavým spôsobom: „Na zem 
sme rozložili veľký biely papier 
ako pozadie. Na jeho okrajoch, 
mimo záberu, sme vytvorili dva 
stĺpy z výtvarníckych kufríkov 
a na ne sme položili tabuľu 
skla, pod ktoré si kamarát ľahol. 
Sklo sme pofŕkali vodou, ale 

miesto nad očami sme utreli. 
Takto som ho odfotil, ostriac na 
oči,” vysvetľuje mladý autor, 
ktorého do tajov fotografova-
nia zasvätil otec už ako päťroč-
ného. Nádej priniesla druhé 
miesto Františkovi Tóthovi. 
Pomy selný bronz získala 
Alexandra Chudá. Čestné oce- 
ne nie s fotografiami A, mám ťa! 
či Rozohrávka získala Patrícia 
Chudjaková. 

V kategórii mobilná fotogra-

fia porota udelila iba jedno 
miesto. Zlatú priečku získali 
Pankrác, Servác, Bonifác, kto- 
rých na fotku zachytil Vladimír 
Krivák. „Fotografia vznikla pri 
výstupe na najvyšší vrch Níz- 
kych Tatier – Ďumbier. Zobra- 
zuje atmosféru a pocity, aké 
tam v ten deň vládli. Hmla,  
zima, vietor, ale aj naše odhod-
lanie vydržať a zdolať tento 
vrch. Paradoxné je, že odkedy 
som si kúpil fotoaparát, fotím 
mobilom zriedka. Ale práve pri 
tomto výstupe som mal iba ten 
a vyplatilo sa. Ďakujem za 
príležitosť zúčastniť sa Cesty 
svetla a porote za ocenenie. 
Veľmi si to vážim,” hovorí autor 
víťaznej snímky, ktorá najviac 
zarezonovala aj u predsedu 
poroty Lukáša Kimličku. „Fotka 
ma veľmi oslovila, mala vtipný 
názov, ktorý ju perfektne 
dotvoril.” A čo by poradil súťa- 
žiacim do ďalšieho ročníka? 
„Vzdajte sa prvoplánových 
námetov, tých sme mali tohto 
roku veľa. Foťte veľa, čokoľvek 
a kedykoľvek, potom starostlivo 
vyberajte. Nechoďte na istotu, 
experimentujte, popustite 
uzdu fantázii a hľadajte 
zaujímavé námety aj tam,  
kde by ste to nečakali,” dodáva 
s úsmevom.

Text: Eliška Fričovská

Séria Bez tváre Jozefa Chromiaka získala tretie miesto. 

Pankrác, Servác, Bonifác očami Vladimíra Kriváka. 

Portrét, autor M. Ragan

Za podporu pri realizácii súťaže 
Cesta svetla ďakujeme: 
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