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Hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2020 nám dokázal 
jednu dôležitú vec: ak ide naozaj do tuhého, vieme sa 
spojiť a urobiť aj nemožné. Vyzbieraná čiastka predčila 
naše očakávania. A za to patrí obrovské ĎAKUJEME  
našim dobrovoľníkom i darcom s veľkým srdcom. Ako vy-
zerala zbierka, ktorú sme pripravovali v tieni pandémie,  
sa dočítate na strane 10. 

Biela pastelka 2020 v tieni 
pandémie
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Zdravia sa nevidiaci 
„Dovidenia“? Tak táto otáz-
ka ma dostala. Opýtal sa ju 
youtuber Malý Mišo. A ja 
si vážim jeho otvorenosť, 
s akou hovorí o postrehoch 
z jedného dňa, keď si s po-
mocou pracovníkov Únie 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska vyskúšal, aké to je 
byť bez zraku. Samozrejme 
to aj nakrútil.

Priznám sa, podobné 
otázky kedysi išli hlavou aj 
mne. Potom som spoznala 
bližšie ľudí s poruchami zra-

Youtuberov môžem. 
Teda iba tých, ktorí 
urobia fakt užitočnú vec
ku a našla si medzi nimi pria-
teľov a dobrých známych. 
Takých, čo sú do koča aj do 
voza. A takých, ktorí bez 
obalu povedia, ako to v živo-
te majú. Čo ich trápi a čo teší, 
čo im prekáža, kvôli čomu 
plačú a čo si vysnívali. Čo mi 
povedia, že im nemám ho-
voriť „Hop!“, keď treba niečo 
preskočiť, ale radšej opísať 
prekážku. Prípadne im dobre 
padne, ak ich poinformujem 
o farebnom zladení zo skrine 
vybraných súčastí príleži-
tostného outfitu.  Alebo mi 
dokážu, že sa môžeme dobre 
zabaviť vtipmi o nevidiacich 

a ich úsmevnými príhodami 
tak, že sa nedokážem prestať 
smiať.

Mimochodom, Únia ne-
vidiacich a slabozrakých Slo-
venska, ktorá pomáha ľuďom 
s ťažkým zrakovým postih-
nutím, si tento rok pripomína 
30. výročie. Je to kusisko dob-
rej roboty. V rozhovore vás 
o tom presvedčí jej predseda, 
Branislav Mamojka.

Halka Tytykalová
členka redakčnej rady 

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.

Spoznajte jasnú tlač 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.
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Ak má viesť človek plnohodnotný život, mal by mať pocit 
užitočnosti, ktorý mu poskytuje i zamestnanie. Tvrdenie, že 
nevidiaci či slabozrakí môžu byť len masérmi či košikármi, 
je prežitok. Žiaľ, ešte stále je veľa zamestnávateľov, ktorí 
majú pred ponúknutím voľného miesta človeku so zrako-
vým postihnutím zbytočné obavy a skreslené predstavy. 

Nebojte sa zamestnať 
nevidiaceho

Práca znamená užitočnosť  
Podľa prieskumu spo-

ločnosti Profesia, ktorý 
bol zameraný na diverzitu 
a inklúziu na pracovisku, 
malo v roku 2020 skúsenosť 
s kolegyňou či kolegom so 
zdravotným postihnutím len 
15 percent zamestnancov. 
Pritom mať zamestnanca 
so zrakovým postihnutím 
nevyžaduje priveľmi odlišný 
prístup. „Nevidiaci či sla-
bozraký zamestnanec toho 
nepotrebuje oveľa viac ako 
iný. Nie sú nutné veľké úpra-
vy prostredia. Veľakrát ani 
nezistíte, že na druhej strane 

linky či mailovej komuniká-
cie je človek so zrakovým po-
stihnutím. Možno jediné, čo 
vás môže prekvapiť, je to, že 
pracovný stôl tohto človeka 
je väčšinou uprataný. Dôvod 
je jednoduchý, potrebuje 
sa vedieť rýchlo zorientovať 
a vie, že napríklad vpravo má 
vždy odložený mobil a vľa-
vo organizér,“ hovorí Tímea 
Hóková, vedúca Oddelenia 
sociálnych služieb ÚNSS. 

Čo potrebuje vo svojej 
kancelárii nevidiaci? 

Možno plynú vaše obavy 
z toho, že ak zamestnáte člo-

veka so zrakovým postihnu-
tím, bude potrebovať niečo 
„špeciálne“ a pre vás náklad-
né. Pozrite si náš prehľad, 
skutočne toho nie je veľa. 
• Notebook – bežný note-

book so slúchadlami 
a s nainštalovaným špeci-
álnym softvérom (čítačom 
obrazovky), ktorý nevidia-
cemu sprostred- 
kúva informácie z obra-
zovky pomocou hlasové-
ho výstupu a zároveň mu 
umožňuje ovládať počítač 
z klávesnice.

• Skener a OCR softvér – 
bežný skener, ktorým si 
nevidiaci naskenuje text 
a nechá OCR softvér (Op-
tical Character Recogni-
tion software) rozpoznať 
text. Ten následne nain-
štalovaný softvér prečíta. 

• Dotykový mobil (smart-
fón) – bežný dotykový 
mobil s operačným systé-
mom Android alebo iOS. 
Má nainštalovaný softvér 
(tiež čítač obrazovky), 
vďaka ktorému s ním 
môže nevidiaci pracovať. 

• Kancelársky organizér 
• Štandardný tlačený 

materiál (faktúry a pod.) 
– nevidiaci vie pracovať 
so štandardným tlačeným 
materiálom pomocou za-
riadení popísaných vyššie. 
Text si naskenuje, nechá 
ho rozpoznať OCR softvé-
rom a hlasový výstup 
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údaje následne prečíta 
nahlas. 

Kancelária slabozrakého 
a prakticky nevidiaceho 
zamestnanca: 
• Notebook – bežný note-

book s nainštalovaným 
zväčšovacím softvérom.

• Elektronická lupa – zväč-
ší mu text.

• Kontrastná podložka 
na šálkou a organizér 
výrazne odlišných farieb 
– kontrastné farby pomá-
hajú slabozrakému lepšie 
rozoznávať objekty.

• Lampa – svetlo zvyšuje 
kontrast a výrazne napo-
máha efektívnej zrakovej 
práci.

• Fixky na zapisovanie 
poznámok – zlepšujú 
kontrast zapísaného.

Na čo má nárok zamestná-
vateľ? 

Zamestnávateľ, ktorý 
zamestná človeka so zdra-
votným postihnutím, platí 
znížené poistné v rámci 

zdravotného poistenia tohto 
zamestnanca. Navyše, úrad 
práce sociálnych vecí a ro-
diny mu môže pre zamest-
nanca so zdravotným postih-
nutím poskytnúť peňažný 
príspevok: 
• pri zriadení chráneného 

pracoviska; 
• na úhradu prevádzkových 

nákladov chráneného 
pracoviska (vrátane prís- 
pevku na úhradu časti 
jeho mzdy a odvodov 
platených zamestnáva-
teľom);  

• na mzdu i povinné sociál- 
ne a zdravotné odvody 
pracovného asistenta pre 
občana so zdravotným 
postihnutím.
„Zamestnávateľ však získa 

ešte jednu dôležitú vec, a to 
dobrý pocit, že dal šancu 
uplatniť sa na trhu práce 
človeku so zdravotným 
postihnutím, a to iste nie je 
málo,“ konštatuje Dagmar 
Filadelfiová, vedúca Krajské-
ho strediska ÚNSS v Banskej 
Bystrici. 

Ako nájsť spoločnú reč?
Ani vzájomnej komuni-

kácie s nevidiacim kolegom 
sa netreba obávať. Nejde 
o nič náročné – stačí nahra-
diť nekonkrétne slová kon-
krétnymi, napríklad nie „tu“ 
a „tam“, ale po pravej ruke sa 
nachádza šanón, dva kroky 
od teba je stôl a podobne. 

„Najmä zo začiatku, kým sa 
nevidiaci či slabozraký naučí 
rozoznať kolegov po hlase, je 
vhodné mu pri pozdrave po-
vedať aj svoje meno, poprí-
pade oddelenie či funkciu, 
aby si vás rýchlejšie ‚zaradil‘ ,“ 
odporúča Tímea Hóková. 
Ak ste v miestnosti niekoľkí 
a rozhodnete sa uprostred 
rozhovoru odísť, je vhodné 
na to nevidiaceho kolegu 
upozorniť, pretože inak by 
mohol mať mylný dojem, že 
tam ešte ste a osloviť vás. 
„Väčšina ľudí si na drobné 
úpravy v komunikácii rýchlo 
zvykne a natoľko si ich zau-
tomatizuje, že ich časom ani 
nerieši. Netreba sa báť ani 
opodstatnenej kritiky či ko-
legiálneho upozornenia na 
chybu, nevidiaci i slabozrakí 
sú rovnakí ako vy, so svojimi 
dobrými i zlými vlastnosťa-
mi,“ radí T. Hóková. 

Premýšľate, či povedať 
nevidiacim „dovidenia“, „čí-
tal si“ alebo „videl si“? Áno, 
úplne normálne a presne 
v takých situáciách ako 
v rozhovore s kýmkoľvek 
iným. Niekedy to nemusí 
byť o pravidlách a od-
porúčaniach, ale iba o tro-
che taktu a intuície, ktorá 
vám najlepšie napovie, čo 
vhodné je a naopak. 

Pripravila: redakcia
Foto: pixabay.com

Príklady pozícií, ktoré 
úspešne zastávajú 
nevidiaci: 
právnik, pracovník 
v poisťovni, projektový 
manažér, PR manažér, 
redaktor, správca 
siete...
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V mojom svete 
neexistuje nedá sa
Roman Kočí je inšpiratívny mladý muž. Už počas štúdia 
na vysokej škole začal pracovať na vytvorení vlastného 
biznisu. A hoci sa zopárkrát potkol a spadol, neľutuje. 
Dnes rokuje s veľkými firmami a plánuje vytvoriť občian-
ske združenie zamerané na ekologickejší život.

Zo študenta podnikateľ
„Vyštudoval som Fakultu 

matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave a už 
na sklonku štúdia som sa 
pohrával s myšlienkou robiť 
na niečom vlastnom, preto-
že som vnímal, aké obavy 
vyvoláva u potenciálnych 
zamestnávateľov skutočnosť, 
že som nevidiaci,“ spomína 
na začiatky svojho podnika-
nia Roman Kočí. Všetko sa 
začalo pomerne náhodne. 
Romana oslovil kamarát zo 
strednej školy s nápadom, 
že by mohli vytvoriť hru pre 
smartfóny a napodobniť tak 
komerčný úspech vtedajších 
tvorcov populárnej hry  
Angry Birds. Hra sa síce 
vydarila, ale žiadne masívne 
nakupovanie sa nekonalo. 
Mladí muži sa nevzdávali 
a vytvorili ďalšiu hru, ktorú 
si už stiahlo asi pol milióna 
ľudí. 

„Avšak finančný efekt bol 
len niekoľko dolárov, a tak 
sme pochopili, že sme síce 
zdatní programátori, ale 

veľké rezervy máme v rámci 
obchodovania a marketingu. 
A tak sme oprášili kontakty 
zo startupových stretnutí 
a rad-radom oslovovali ľudí, 
či pre nás nemajú nejakú 
zákazku.“ Ukázalo sa, že to 
bol dobrý ťah, pracovnému 
tandemu sa začalo dariť 
a založili spoločnú „eseroč-
ku“. Ponúkali služby iným, 
ale zároveň sa snažili robiť 
aj na vlastných produktoch. 
„Pravdaže, nevyhli sme sa 
horším i lepším dňom, dob-
rým aj zlým rozhodnutiam, 
dokonca sme si siahli na 
pomyselné dno. Po piatich 
rokoch sme si povedali, že 
naša sila je v programovaní 
pre iných a venovali sme mu 
všetku pracovnú energiu. 
To bol zlom, keď sme začali 
zarábať a rásť,“ priznáva.

Veľké i malé úspechy
Budovanie firmy zna-

menalo hodiny a hodiny 
práce. Nezriedka mali v práci 
dvanásť- či šestnásťhodi-
nový pracovný deň. Niečo 

vyšlo, iné menej. Stretnu-
tia s klientmi priniesli do 
života dnes už úspešného 
podnikateľa rôzne situácie. 
„V Prahe sa nám stala cel-
kom vtipná vec. Išli sme do 
firmy, s ktorou sme predtým 
komunikovali výlučne telefo-
nicky a mailom. Prišli sme na 
osobné stretnutie a páni oči-
vidne očakávali 50-ročných 
„kravaťákov“, a zrazu za nimi 
prišiel jeden slepý a druhý 
vyzerajúci na sedemnásť. 
(smiech) Takmer nás ne-
vpustili dnu, prvé minúty 
boli napäté, ale potom sme 
ich presvedčili, že sme to 
skutočne my, s kým po celý 
čas komunikovali,“ prezrádza 
s úsmevom. 

Dnes má Romanova firma 
zhruba tridsať programá-
torov a päť členov manaž-
mentu. On sám sa rozhodol 
posunúť programovacie 
žezlo kolegom a v rámci jeho 
kompetencií ostala komuni-

Roman Kočí je dnes 
úspešný podnikateľ v IT 
biznise. 
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kácia s klientmi a plánovanie 
stratégií. „Som zástancom 
metódy nechať ľudí robiť to, 
v čom sú dobrí. Mňa napĺňa 
práca s klientmi, každý je iný 
a tomu aj prispôsobujem 
našu vzájomnú komuniká-
ciu. V mojom svete neexistu-
je, že sa niečo nedá – všetko 
sa dá, len treba vymyslieť 
ako, zhodnotiť si, koľko to 
bude stáť, či už ľudských 
zdrojov, energie, času alebo 
čohokoľvek...“

Šéf a zamestnávateľ 
Napriek tomu, že Roman 

je nevidiaci, so zamestnan-
cami v tomto smere pro-
blém nemá. Sám hovorí, že 
to, ako to s ním je, spoznajú 
už na pohovore a ak im 
čosi predsa len nie je jasné, 
opýtajú sa. A či je prísnym 
šéfom? „V niektorých ve-
ciach áno, ale v iných som 
dosť benevolentný. Ideálne 
je zistiť, čo konkrétneho 
človeka motivuje. Niekoho 
to, že mu práca dáva zmy-
sel, iného peniaze alebo 
možnosť mať viac voľného 
času. Posadiť človeka na 
tú „správnu stoličku“, to 
je niečo, čo sa stále učím, 
a myslím si, že mi to ide 
lepšie a lepšie. Pretože, ak 
toto funguje, odrazí sa to aj 
na chode a prosperite fir-
my. Pre nás je dôležité, aby 
práca u nás ľuďom dávala 
zmysel.“

S Úniou v uliciach 
Mnohí nevidiaci majú 

po svojom boku asistenta, 
Roman funguje bez neho. 
Ak niečo potrebuje v práci, 
sprevádzajú ho alebo mu 
vypomôžu kolegovia, inak si 
poradí sám. Niekedy využi-
je pomoc Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 
„Úniu kontaktujem, ak po-
trebujem pomoc pri nácviku 
chôdze s bielou palicou. 
Vždy, keď sa potrebujem 
naučiť novú trasu, oslovím 
pracovníkov krajského 
strediska. Tí presne vedia, 
čo a ako mi majú na mojej 
trase vysvetliť, aby som ju čo 
najrýchlejšie zvládol.“ 

Eko život
No nielen prácou je člo-

vek živý a Roman si to uve-
domuje čoraz viac. Jedného 
dňa by rád svoje pôsobenie 
vo firme posunul do pozície 
akéhosi kouča a venoval sa 
aj iným aktivitám. Pomer-
ne rýchlo si uvedomil, že 
len honba za materiálnom 
nestačí. I keď si so spoloční-
kom všetko poctivo vydreli 
a nik im nič nedaroval. 
Aktuálne ho vo voľnom čase 
napĺňa práca na vytváraní 
združenia s ekologickým 
poslaním. „Ekológia ma 
zaujíma, ale som tiež po-
merne lenivý človek, takže 
sa snažím hľadať alternatívy, 
ktoré budú ekologické a zá-

roveň nemusíte byť otro-
kom svojho života. Rád by 
som vytvoril vzorový dom, 
v ktorom si ľudia budú môcť 
vyskúšať ekologickejšie fun-
govanie. Pozrieť si stavbu 
s využitím eko materiálov, 
záhradu, v ktorej budeme 
využívať prvky permakultú-
ry a bio pestovania. Ak by 
sa čitatelia chceli dozvedieť 
viac, nech si kliknú na  
www.ekosebestacny.sk,“ 
prezrádza o aktuálnych 
plánoch. 

Pripravila: Eliška Fričovská
Foto: archív RK

Budúcnosť... 
Neustále rád posúva 
hranice toho, čo ešte 
spoločne s tímom 
môžu v pracovnej 
oblasti dosiahnuť. 
Dokážu ho potešiť 
maličkosti, hoci aj 
obyčajná prechádzka 
či relax na bicykli. 
„Nedá sa byť všade, 
ani každému pomôcť, 
niekedy je veľmi ťaž-
ké ľudí odmietnuť, ale 
aj to je súčasť života, 
vedieť povedať nie... 
A čo mi robí radosť? 
Ak robím niečo, čo 
mi dáva zmysel, s čím 
moja duša súznie.“ 
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Peter Vágner, referent 
Oddelenia prevádzky in-
formačných technológií na 
MsÚ v Banskej Bystrici: 

Po prvýkrát som sa o za-
mestnanie uchádzal ako čer-
stvo promovaný absolvent. 
Mal som záujem o pozíciu 
správcu siete v súkromnej 
firme. Myslím si, že pochyb-
nosti o mojich zručnostiach 
nemali, keďže som spĺňal 
kvalifikačné kritériá. Skôr 
mali pochybnosti s osob-
nostnými a spoločenskými 
predpokladmi. Po druhýkrát 
som sa uchádzal o prácu vo 
verejnej správe. Moje zna-
losti a motiváciu hodnotili až 
traja ľudia, padlo pomerne 
veľa otázok. Od začiatku 
sa prezentovali tak, že som 
na danú pozíciu vhodným 
kandidátom. Celý proces 
sa naťahoval, pretože pre 
mňa pripravovali chránené 
pracovisko. Ale oplatilo sa, 
pôsobím tu dodnes. 

Pripravila: Ivana Rosíková

ANKETA
Oslovili sme niekoľkých nevidiacich, ktorí pracujú na zaujímavých pozíciách v rôznych 
spoločnostiach. Ako sa im v nich pôsobí a aká bola ich cesta za vysnívanou prácou? 

Viera Petrovčinová, uči-
teľka v Súkromnej základ-
nej umeleckej škole Múza:

Niektorí riaditelia boli veľ-
mi ústretoví, ale stalo sa mi 
aj, že mi istý riaditeľ povedal, 
že on učí slovenčinu, čo by 
som tam robila ja. V mojom 
terajšom zamestnaní nero-
bia žiadne rozdiely medzi 
mnou a ostatnými zamest-
nancami. Nik sa ma nepýtal, 
ako budem prichádzať do 
práce, dokonca mi dávali 
také úlohy, že som sa v zime 
premiestňovala z budovy 
do budovy každé dve ho-
diny. Nezisťovali, či zvlád-
nem učenie, keďže mám 
noty v Braillovom písme. 
Zamestnávajú ma mnohý-
mi úlohami, od korepetície 
cez učenie klavíra a spevu, 
moderovaním akcií, písaním 
scenárov i článkov o poduja-
tiach, ktoré sa uskutočnili, až 
po prípravu nôt pre kapelu 
a orchester. Viem však, že nie 
každý má pozitívnu skúse-
nosť s hľadaním si práce.

Michal Herceg, redaktor 
RTVS: 

S Rozhlasom a televíziou 
Slovenska som začal externe 
spolupracovať počas školskej 
praxe. Vyrábal som príspevky 
pre viacerých redaktorov. 
Jedna z redaktoriek, ktorej 
relácie som napĺňal asi naj- 
viac, sa neskôr stala riadi-
teľkou rozhlasového Centra 
publicistiky a ponúkla mi 
možnosť pracovať u nej. Kým 
iní zamestnávatelia vidia pri 
zamestnávaní ľudí s postih-
nutím najmä možné riziká, 
Milena Čeganová sa mi spočiat- 
ku zdala až príliš bezstarost-
ná. Neskôr som sa dozvedel, 
že nadriadení jej optimizmus 
vôbec nezdieľali. Jeden sa 
obával, či ma nebude treba 
kŕmiť, ďalšia pani sa jej zasa 
zdôverila so skúsenosťou, že 
vošla do kancelárie k nevidia-
cej telefonistke a tá tam mala 
úplnú tmu. V zamestnaní som 
už vyše desať rokov a dnes 
sa nikto nad mojím tunajším 
pôsobením nepozastavuje.
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Starostlivosť o pacientov 
s diabetickou retinopatiou
počas pandémie COVID-19
Diabetická retinopatia (DR) je ochorenie, ktoré postihuje oči. Vo vyspelých krajinách je 
práve ono najčastejšou príčinou zhoršenia zraku u ľudí v produktívnom veku. V prvot-
ných štádiách nespôsobuje žiadne alebo len mierne ťažkosti, zmeny nastupujú postup-
ne a nebolestivo.

Diabetická retinopatia 
sa môže vyvinúť u každého 
pacienta s cukrovkou a bez 
adekvátnej liečby vedie 
k slepote. Diabetik má nárok 
na vyšetrenie očného poza-
dia raz za rok. 

Podľa prieskumov z roku 
2011 trpí na Slovensku dia-
betickou retinopatiou 20 % 
pacientov, z toho je 0,3 % 
pacientov slepých. Skoré 
zachytenie a liečba majú 
preto obrovský význam pre 
zachovanie zraku a kvality 
života pacienta. 

Zmeny na sietnici u pa-
cientov s diabetickou 
retinopatiou 

Ľudia s cukrovkou patria 
do ohrozenej skupiny so 
zvýšeným rizikom závaž-
ných ochorení, vyvolaných 
koronavírusom (COVID-19). 
Preto sa im počas pandé-
mie odporúča dodržiavať 
prísne sociálne dištanč-
né opatrenia. To vytvára 
zložitú situáciu ako pre 
pacientov, tak aj pre po-
skytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. Vo všeobec-

nosti došlo od vypuknutia 
pandémie k narušeniu 
kontroly ako aj liečby cuk-
rovky.

Rizikové faktory vzniku 
diabetickej retinopatie

Zvýšenie stresu, nepra-
videlné stravovanie a ob-
medzenie fyzickej aktivity 
môžu tiež prispieť k zhor-
šeniu regulácie cukrovky 
počas pandémie i po nej. 
Ak ste sa práve začali 
liečiť na cukrovku, začia-
tok liečby a s ňou spojené 
kolísanie hladiny cukru 
v krvi môže spôsobiť pre-
chodné zhoršenie videnia, 
vidíte akoby zahmlene. Je 
to bežný prejav začiatku 
liečby cukrovky, nie rozvoj 
diabetickej retinopatie. 
Avšak trvalé, postupne sa 
zhoršujúce zahmlievanie 
videnia u diabetikov môže 
spôsobiť aj rozvíjajúci sa 
šedý zákal (katarakta), 
ktorý sa u nich vyskytuje 
oveľa častejšie.

prevencia 
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Musím na prehliadku aj 
počas pandémie? 

Aj keď pribúdajú dôkazy 
o tom, že vyšetrenie u osôb 
s nízkym rizikom vzniku 
diabetickej retinopatie 
nemusí byť potrebné, naďa-
lej sa odporúča absolvovať 
každoročné očné vyšetre-
nie. Ľudia s počiatočným 
štádiom ochorenia by mali 
chodiť na očné kontroly 
tak, ako majú odporúčané, 
a mali by sa predovšetkým 

sústrediť na domáce sledo-
vanie symptómov, ale i na 
optimálnu reguláciu cukrov-
ky, krvného tlaku a telesnej 
hmotnosti. Dôležité je aj 
odvykanie si od fajčenia.

Ľudia s pokročilým štá- 
diom diabetickej retinopatie 
by mali pokračovať v od-
porúčaných pravidelných 
očných kontrolách a v za-
vedenej liečbe. Kontroly 
počas pandémie prebiehajú 
za sprísnených epidemiolo-

gických opatrení s použitím 
všetkých náležitých ochran-
ných pomôcok. U pacien-
tov s pokročilým štádiom 
ochorenia sa tiež odporúča 
pokračovať v zavedenej tera-
pii. Čo sa týka plánovaných 
operačných zákrokov, o ich 
nevyhnutnosti vždy rozho-
duje lekár špecialista. 

V prípade, že sa videnie 
zhorší alebo sa vyskytnú 
nové symptómy, je od-
porúčané vždy najskôr tele-
fonicky kontaktovať očného 
lekára špecialistu. V prípade 
symptómov ochorenia CO-
VID-19 či kontaktu s osobou 
podozrivou z tohto ocho-
renia, sú pacienti povinní 
zostať v karanténe podľa 
platných odporúčaní Hlav-
ného hygienika SR. V prípade 
akútneho zhoršenia, even-
tuálne straty videnia počas 
karantény sa odporúča naj-
skôr telefonicky kontaktovať 
lekára špecialistu, aby mohlo 
byť vyšetrenie vykonané za 
prísnych epidemiologických 
podmienok kvôli ochrane 
zdravia ostatných pacientov 
i zdravotníckeho personálu.

Obmedzenie rizikových 
faktorov diabetickej reti-
nopatie významne znižu-
je riziko zhoršenia ocho-
renia a jeho prechodu do 
pokročilej formy. 

Rizikové faktory vzniku ochorenia:

Fajčenie

Vysoká hladina 
cholesterolu 

v krvi

Nedostatočná kontrola 
hladiny cukru v krvi

Vysoký 
krvný tlak

Tehotenstvo

Dĺžka trvania cukrovky

Symptómy diabetickej retinopatie: 

Oslabené nočné 
a farebné videnie

Náhla strata zraku 
na jednom oku

Žiara okolo svetiel 
a reflektorov

Machule plávajúce 
v zornom poli

Blýskanie pred 
očami

Rozmazané videnie
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Prevencia vzniku diabetickej retinopatie:

1. Pravidelne si kontrolujte hladinu cukru v krvi.
2. Pravidelne užívajte predpísané lieky. 
3. Pravidelne si kontrolujte krvný tlak. 
4. Pravidelne vykonávajte fyzickú aktivitu. 
5. Pravidelne, raz ročne, absolvujte vyšetrenie 
 u očného lekára. 

Dodržiavanie prevencie a zdravého životného štýlu 
vám môže výrazne pomôcť ochrániť zrak!

                                                                                     Autorka: MUDr. Nina Ferková
                                                      Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Foto: pixabay.com a archív MUDr. N. Ferkovej

Publikácia článku bola podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
SK2010863820

Biela pastelka v tieni 
pandémie

Košický tím podporila svojou účasťou ambasádorka 
verejnej zbierky Adela Vinczeová s manželom Viktorom.

Dva kroky vpred, jeden 
vzad

Aj takto by sme mohli 
zhrnúť dni, keď naše akti-
vity smerujúce k hlavnému 
zbierkovému dňu vrcholi-
li. Niečo sa podarilo a iné 
sa riadne skomplikovalo. 
Napríklad školy, ktoré sa 
do zbierky prihlásili, boli 
odrazu nútené svoju účasť 
zrušiť alebo zmeniť zbie-
ranie príspevkov v uliciach 
s niekoľkými pokladničkami 
za jednu umiestnenú v ško-
le. Kraj, ktorý bol bezproblé-
mový, bol odrazu v červenej 
zóne... „Veľký problém sme 
mali v Trnave. Ráno som sa 
tešila, že budem mať aspoň 
jednu školu v uliciach, 
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navyše mi prisľúbila značné 
množstvo tímov a poobede, 
dva dni pred zbierkovým 
dňom, svoju účasť zrušili,“ 
hovorí o komplikovanej situ-
ácii Lenka Patyiová, vedúca 
Krajského strediska ÚNSS 
v Trnave.

Ani informačné stánky 
s množstvom aktivít, na 
ktoré je už verejnosť zvyknu-
tá, tohto roku vôbec neboli 
alebo len vo veľmi okliešte-

nom prevedení. Mohli ste  
ich nájsť v Prešove, Žiline, 
Martine a Košiciach. „Vždy 
sa snažíme mať informačný 
stánok v exteriéri, takže sme 
pomerne bohatý program 
plánovali aj na tohtoročnú 
Bielu pastelku. Pravdaže, zna-
menalo to dodržiavať hygie- 
nické opatrenia, myslieť 
na rozostupy medzi ľuďmi, 
ale boli sme pripravení ísť 
tradičným spôsobom. Žiaľ, 
COVID zaúradoval a z nášho 
programu neostalo nič. 
Situáciu zachraňovala naša 
ambasádorka Adela Vincze-
ová s manželom Viktorom, 
ktorá sa okoloidúcim priho-
várala, vyzývala ich prispieť 
do zbierky a napokon sa 
vybrala aj s kolegom Jankom 
Podolinským do ulíc,“ pri-
blížila situáciu v metropole 
východu Zuzana Mihályová, 
vedúca KS ÚNSS v Košiciach. 

Hoci s prísnymi hygie-
nickými opatreniami, no 
aj tohto roku sa vďaka 
spoločnosti Novartis 
v Košiciach a Prešove 
realizovali preventívne 
merania stavu sietnice.

Dobrovoľníci Bielej pastel-
ky boli v Bratislave aj pred 
parlamentom.

Pandémia prináša aj dobré 
správy

Napriek tomu, že zbier-
ku Biela pastelka výrazne 
poznačila druhá vlna pandé-
mie, najmä čo sa týka počtu 
dobrovoľníckych tímov v uli-
ciach, výnos bol vyšší, ako 
sme pôvodne odhadovali. 
„Keď sme začínali plánovať 
zbierku, práve prebiehala 
prvá vlna pandémie a my 
sme vôbec netušili, čo bude 
v septembri. Povedali sme 
si, že sa budeme držať pri 
zemi a nebudeme mať veľké 
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očakávania. Aj suma 60-tisíc 
eur sa nám v tej chvíli zdala 
nedosiahnuteľná. Najmä, 
keď sme videli, k akým 
markantným prepadom vo 
výnosoch prišlo v prípade 
iných zbierok,“ hovorí Tatiana 
Winterová, riaditeľka ÚNSS. 
Spočítanie výnosov v jed-
notlivých krajoch napokon 

prinieslo pozitívny výsledok. 
Suma hlavného zbierkového 
dňa sa vyšplhala na takmer 
140-tisíc, presná čiastka je 
139 448,62 eur. „Rada by som 
v mene celej našej organizá-
cie poďakovala všetkým dar-
com s veľkým srdcom za to, 
že im osud ľudí so zrakovým 
postihnutím nie je ľahostaj-
ný a aj v týchto náročných 
časoch sa nám rozhodli 
venovať akýkoľvek finančný 
dar,“ konštatuje za celý reali-
začný tím T. Winterová. 

Ako sa pripravovala kam-
paň?

Tohtoročnú kampaň 
Bielej pastelky opäť pripra-
vila košická agentúra Promi-
seo. Pri jej realizácii museli 
myslieť na variant s pandé-
miou i bez, nakoľko v čase 
jej dolaďovania nebolo nič 

isté. „V apríli, keď sme pripra-
vovali kampaň a zamýšľali 
sa nad jej ideou, sme vôbec 
nevedeli, ako sa bude situ-
ácia ďalej vyvíjať a čo bude 
v septembri. Museli sme 
sa pripraviť aj na možnosť, 
že zbierka v uliciach jed-
noducho nebude a všetko 
budeme musieť presunúť do 
online prostredia. Preto sme 
pripravili dva kľúčové vizuá-
ly, jeden komunikoval hlavný 
zbierkový deň a druhý mož-
nosť prispieť prostredníc-
tvom mobilných operátorov. 
A aby sme mali čo najširší 
zásah, oslovili sme desiatky 
osobností, ktoré nám so 
šírením myšlienky podporiť 
Bielu pastelku pomohli,“ 
hovorí Andrea Michajlová, 
kreatívna riaditeľka agentúry 
Promiseo. 

Ani vzhľad a posolstvo 
kampane neboli vytvárané 
samoúčelne. „Premýšľali sme, 
čo v tejto „previzualizova-
nej“ dobe, najmä, ak by sme 
v čase zbierky ostali všetci 
doma, verejnosť zaujme. 
Uvedomili sme si, že NIČ, 
tma, nejaký šok, ktorý ľudí 
prinúti upriamiť pozornosť 
a na chvíľu ich pri sledovaní 
vyruší. A to sme našli práve 
v čiernom vizuáli doplne-
nom čistými bielymi líniami, 
kde ústredným prvkom bola 

Študenti v Prešove odo-
vzdávajú pokladničku.



13Biela pastelka

biela pastelka. Vizualita kam-
pane sa odzrkadlila aj v TV 
spote, v ktorom sme trochu 
zariskovali a opäť sa pohrali 
s myšlienkou tmy. Nesmier-
ne nás teší výnos hlavného 
zbierkového dňa a verím, že 
takéto číslo sme dosiahli aj 
vďaka našej práci,“ dopĺňa 
A. Michajlová.

Poďakovanie školám
Novinkou tohto roka bola 

i príprava edukatívneho 
videa, ktorým sme sa chceli 

Zbierka sa ešte nekončí
Ak ste nás v uliciach nestihli, nič sa nedeje. 
Na konto zbierky Biela pastelka môžete prispieť 
až do 31. 12. 2020. 
Vybrať si môžete z niekoľkých možností: 
• online na číslo účtu SK23 1111 0000 0014 3025 8006
• prostredníctvom mobilných telefónov na číslo 820
• darovacími bránami, ktoré sú k dispozícii 
 na www.bielapastelka.sk

Výnos zbierky Biela pas-
telka bude využitý na 
pomoc ľuďom so zrakovým 
postihnutím. Vyzbierané 
prostriedky pomáhajú 
financovať aktivity spojené 
s obhajobou záujmov ľudí 
so zrakovým postihnutím, 
či presadzovanie legisla-
tívnych zmien v prospech 
nevidiacich a slabozrakých. 
Časť finančných prostried-
kov využívajú aj členovia 
základných organizácií na 
množstvo zaujímavých ak-
tivít. Avšak najdôležitejšie, 
s čím pomáha výnos Bielej 
pastelky, je podpora sociál- 
nych služieb – sociálneho 
poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie, ktoré svojim 
klientom bezplatne posky-
tujú krajské strediská.

Pripravila: Eliška Fričovská
Foto: archív ÚNSS

poďakovať spolupracujú- 
cim školám. „Počas roka 
nestihnú kolegovia navštíviť 
všetky školy, ktoré s nami 
spolupracujú, aby sme im 
porozprávali o živote ľudí 
so zrakovým postihnu-
tím. Napadlo nám urobiť 
edukačné video, ktoré by 
im to prístupnou formou 
priblížilo. Hlavnou témou 
je príbeh študenta Maťa, 
ktorému sa po nehode 
obráti život o stoosemdesiat 
stupňov, zostane takmer 

nevidiacim a vracia sa späť 
do školy. Video dáva žiakom 
a študentom odpovede, ako 
komunikovať s (takmer) ne-
vidiacim spolužiakom, ako 
mu pomôcť, približuje im 
možnosti a pomôcky, vďaka 
ktorým sa dokážu nevidiaci 
učiť a veľa ďalšieho,“ ob-
jasňuje Tatiana Winterová. 
Video, ktoré sme pripravili 
v spolupráci s agentúrou 
Cukru, je školám kedykoľvek 
k dispozícii, nachádza sa na 
Youtube kanále ÚNSS.
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Branislav Mamojka: 
„Úspechy ma tešia 
a zaväzujú, neúspechy 
motivujú.“
Je na čele organizácie nevidiacich a slabozrakých a 
súčasne predsedom Národnej rady občanov so zdravot-
ným postihnutím, a tým ich vrcholným predstaviteľom
v SR. Nebojí sa bojovať za práva svojich členov, vie argu-
menty ponúkať, ale aj akceptovať. Ako hodnotí 30 rokov 
existencie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), nám Branislav Mamojka, prezradil v rozhovore.

Pán Mamojka, čo všet-
ko sa objaví v mozaike 
vašich spomienok, keď si 
uvedomíte, že je to už 30 
rokov, čo Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
funguje?

Je to naozaj pestrá paleta 
spomienok, ktorú najvýraz-
nejšie spája to, ako sme sa 
museli neustále prispôso-
bovať a okamžite reagovať 
na početné zmeny zvonku, 
najmä, čo sa týka legislatívy 
a financovania. Opozitom 
k tomu je naše nemenné 
smerovanie v súlade s po-
slaním Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
ktorým je a zostane podpo-
ra práv osôb so zrakovým 
postihnutím a obhajoba 
vybraných postupov aj v kri-
tickej diskusii s členmi našej 
organizácie. 

Situácia, keď vznikala 
Únia, nebola jednoduchá 
– v čom konkrétne a ako 
si na tie chvíle spomínate 
s odstupom rokov? 

Myšlienkou na vytvorenie 
samostatnej organizácie 
sme sa zaoberali už dlho. 
Boli sme jedinou európskou 
krajinou, v ktorej nevidiaci 
a slabozrakí ľudia nemali 
samostatnú organizáciu. 
V spoločnej organizácii sme 
v špecifických otázkach mali 
prakticky len poradný hlas. 
Medzi výkonnými predsta-
viteľmi Zväzu invalidov (ZI) 
sme mali len mizivé zastúpe-
nie, a tak sme o našich špe-
cifických problémoch a spô-
soboch ich riešenia museli 
presviedčať nielen verejnosť 
a predstaviteľov štátu, ale aj 
vedenie našej organizácie 
a členov s inými zdravotnými 

postihnutiami. Konečne sme 
mali legálnu možnosť založiť 
si vlastnú organizáciu. Ani 
medzi členmi so zrakovým 
postihnutím nebol jednotný 
názor na osamostatnenie sa 
a prevzatie zodpovednosti 
za vlastnú obhajobu práv. 
Častým argumentom proti 
bolo heslo „V jednote je sila“, 
bez jeho hlbšej analýzy. Po 
založení organizácie sme 
museli riešiť jej financovanie, 
administratívne a personál- 
ne zabezpečenie, priestory... 
Organizáciu sa však darilo 
celkom úspešne budovať 
a tohto roku si pripomína-
me neuveriteľných 30 rokov 
našej existencie. 

Ak by sme ešte ostali 
v tých počiatočných ro-
koch – z akej pozície orga-
nizácia na poli zákonov, 
prístupnosti, otvorenosti 

Branislav Mamojka 
úspešne vedie Úniu ne-
vidiacich a slabozrakých 
Slovenska už 30 rokov.
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spoločnosti vychádzala? 
Pomerne rýchlo sa poda-

rilo získať dobré a uznávané 
konzultatívne postavenie 
ÚNSS v oblasti legislatívy, 
sociálnych služieb a prístup-
nosti. Napriek tomu, že 
úroveň integrácie našich ľudí 
bola vyššia, ako u väčšiny 
osôb s iným zdravotným 
postihnutím, stále mnoho 
z nich žilo v segregovaných 
podmienkach. Preto sme sa 
museli sústrediť najmä na 
presadzovanie legislatívy 
na podporu zamestnávania, 
poskytovania sociálnych 
služieb, príspevkov na 
kompenzácie. Zaujímavé 
bolo, že v tomto období bola 
podstatne lepšia podpora 
kolektívnych aktivít v porov-
naní so súčasnou podporou 
individuálne poskytovaných 
sociálnych služieb.

ÚNSS sa postupne 
profesionalizovala – má 
osem krajských stredísk, 
v ktorých pracujú výlučne 
profesionáli pomáhajúci 
nevidiacim a slabozrakým 
vrátiť sa do života, skvalit-
niť ho... Napadlo by vám 
to, keď ste začínali? Bol to 
jeden z cieľov či odvážnych 
plánov?

Určite to bol cieľ, ale ja 
som rátal aj so zachovaním 
určitej účasti dobrovoľných 
poradcov a inštruktorov. 
Plné financovanie týchto 
činností z verejných zdrojov 
však legislatíva podmieňuje 
aj plnou profesionalizáciou. 
Stále som však presvedčený, 
že by sa nám zišli aj dobre 
vyškolení dobrovoľníci ako 
poradcovia a inštruktori, 
lebo ich skúsenosti zo života 
so zdravotným postihnutím 

sú neoceniteľné a nenahra-
diteľné. Lenže na podporu 
ich vyškolenia a činnosti 
by bolo potrebné nájsť iné 
zdroje ako verejné financie. 

Čo považujete za svoj 
najväčší úspech na pozícii 
predsedu ÚNSS?

ÚNSS vo svojej histórii do-
siahla rôzne úspechy. Vždy to 
však boli kolektívne úspechy, 
aj keď na niektorých som sa 
podieľal trochu viac. Medzi 
najvýznamnejšie, dosiah- 
nuté spoločne aj s ďalšími 
organizáciami osôb s inými 
zdravotnými postihnutiami, 
patrí zásadné zvýšenie prí-
spevku na osobnú asistenciu 
a zrušenie sledovania výšky 
príjmu na účely poskyto-
vania tohto príspevku. Za 
osobnejší úspech považujem 
zmenu vysokoškolského zá-
kona, a to zapracovanie po-
vinnosti pre verejné vysoké 
školy zabezpečiť prístupnosť 
svojich webových sídiel vrá-
tane ich obsahu, čo umožní 
študentom so zdravotným 
postihnutím samostatnejšie 
študovať. Presadeniu tejto 
povinnosti som sa venoval 
viac ako desať rokov.

V roku 1991 spolu s Dianou, 
princeznou z Walesu, sláv-
nostne otvorili v Mestskej 
knižnici v Bratislave Odde-
lenie pre nevidiacich a sla-
bozrakých.
Zdroj foto: archív MKB
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Ak by sme mali spo-
menúť zopár ťažiskových 
zákonov či vyhlášok, ktoré 
výrazne pomohli komunite 
nevidiacich a majú na sebe 
pečať ÚNSS, ktoré by to 
boli a prečo? 

Nie je jednoduché vybrať. 
Určite by som rád spomenul 
označovanie liekov Braillo-
vým písmom, čo podporuje 
nezávislosť a samostatnosť 
nevidiaceho, ale je to zá-
roveň spôsob propagácie 
Braillovho písma. Nielen 
nevidiaci a slabozrakí, ale aj 
seniori či matky s deťmi iste 
oceňujú oznamovanie zastá-
vok vo vozidlách hromadnej 
dopravy, oznamovanie čísla 
a smeru vozidla na dožia-
danie povelovou vysielač-
kou. Rád by som zmienil aj 
vyhlášku 532/2002 i ďalšie 
predpisy v oblasti výstav-
by a prístupnosti stavieb, 
dopravy a cestnej premávky, 
dopravných stavieb. Veľkým 
medzníkom sú i nariadenia 
EÚ o právach cestujúcich 
so zdravotným postihnu-
tím v jednotlivých druhoch 
dopravy. A, samozrejme, 
nemôžem zabudnúť na 
Marakéšsku zmluvu, ktorá 
umožňuje bezplatný cezhra-
ničný prístup k prístupným 
literárnym dielam či zákon 
447/2008 o  poskytovaní 
príspevkov na kompenzá-
ciu ťažkého zdravotného 
postihnutia alebo zákon 

č. 448/2008 o sociálnych 
službách. 

Únia je tiež súčasťou 
medzinárodných organi-
zácií. Boli ste na mnohých 
spoločných rokovaniach, 
ako nás vnímajú? 

ÚNSS je uznávaným 
členom Európskej únie 
nevidiacich, (EBU), Sveto-
vej únie nevidiacich (WBU) 
a Medzinárodnej rady pre 
vzdelávanie a rehabilitáciu 
osôb so zrakovým postihnu-
tím (ICEVI) na základe našej 
účasti na ich aktivitách a aj 
pôsobenia našich zástupcov 
v ich pracovných skupinách 
a orgánoch, najmä v EBU. Ich 
prostredníctvom získavame 
informácie, vymieňame si 
skúsenosti a preberáme 
metódy i postupy riešenia 
rôznych problémov. Zúčast-
ňujeme sa a organizujeme 
medzinárodné kampane 
na presadzovanie opatrení 
a obhajobu práv. Najdôleži-
tejšia je účasť na ovplyvňo-
vaní a tvorbe nadnárodnej 
legislatívy, transpozícii do 
národnej legislatívy a na jej 
implementácii. Patrí medzi 
ne Dohovor OSN o právach 
osôb so zdravotným postih-
nutím, Marakéšska zmluva, 
nariadenia o právach cestuj-
úcich v leteckej, železničnej, 
autobusovej a lodnej dopra-
ve, smernica o prístupnosti 
tovarov a služieb, smernica 
o prístupnosti webových 

sídiel a mobilných aplikácií 
verejných inštitúcií, smernica 
o označovaní liekov Braillo-
vým písmom atď. Zúčast-
ňujeme sa aj na projektoch 
koordinovaných EBU v ob-
lasti podpory zamestnanosti 
a zamestnávania, prístup-
nosti volieb, aktivizácie 
seniorov a mládeže atď. 

Kde vo svete je spo-
ločnosť voči nevidiacim 
najviac ústretová? Čo by 
sme ešte mohli prebrať, 
prípadne u nás vyslovene 
absentuje?

Toto je náročná otázka. Je 
mylne rozšírená predstava, 
že prakticky všetko je lepšie 
inde ako u nás, a často je to 
naopak. Napríklad osobná 
asistencia, zľavy v doprave či 
príspevky na pomôcky patria 
u nás k tým lepším. Čo by 
sme mali prevziať, je naprí-
klad legislatíva USA týkajúca 
sa prístupnosti informačných 
technológií. Existuje tam 
automatický mechanizmus 
vynucujúci si prístupnosť 
prostredníctvom verejného 
obstarávania. Žiadna firma 
totiž nemôže dostávať objed-
návky od federálnych inštitú-
cií, ak neponúka prístupné 
výrobky a nemá prístupné 
webové sídla. Preto sú naprí-
klad iPhony prístupné bez 
potreby dodatočných úprav. 
Nikto si nemusí vynucovať 
ich prístupnosť, lebo bez nej 
sú nepredajné. Ďalšou oblas-
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ťou je bezbariérová výstavba. 
V niektorých krajinách na-
príklad platí, že všetky nové 
nájomné byty musia byť pro- 
jektované tak, aby boli ľahko 
upraviteľné na prístupné 
byty pre seniorov a osoby so 
zdravotným postihnutím.

Čo vás mrzí, že sa za tie 
roky nepodarilo?

Mnohé naše požiadavky 
sa presadzujú veľmi dlho, 
sú len čiastočne úspešné 
a vyžadujú si pokračovanie. 
V súčasnosti považujem za 
dlhodobo neúspešný náš 
boj za presadenie stavebnej 
legislatívy zabezpečujúcej 
bezbariérovosť výstavby 
a územia. Bolo už niekoľko 
neúspešných pokusov o no-

velizáciu stavebnej legislatí-
vy. Naďalej pretrváva odpor 
vládnych inštitúcií a profe-
sijných združení architektov 
a stavebných inžinierov proti 
zavedeniu autorizovaných 
znalcov pre bezbariérovú 
výstavbu a proti zavedeniu 
kontroly a penalizácie nedo-
držiavania pravidiel prístup-
nosti. Ďalším neúspešným 
procesom je mnohoročné 
presadzovanie priaznivejších 
štandardov pre výťahy. Čoraz 
častejšie sa inštalujú výťahy 
s dotykovou klávesnicou 
a bez hlasového oznamo-
vania poschodí. Technické 
riešenie existuje, ale obvykle 
nie je súčasťou podmienok 
verejného obstarávania.

30 rokov je dlhá doba. 
Iste to bola aj veľká skúška 
trpezlivosti, diplomacie, no-
vých výziev, učenia sa, obja-
vovania nového... Kde na to 
všetko beriete energiu? 

Považujem sa za nepouči-
teľného optimistu, úspechy 
ma tešia a zaväzujú, neú-
spechy motivujú. Energiu 
nachádzam v spolupráci 
s kolegami a nesmierne ma 
uspokojuje, ak sa k nám 
pridávajú mladí ľudia, ktorí 
vedia niečo nové a chcú sa 
odborne rozvíjať.

Aké sú vaše súkromné 
i pracovné plány? 

Únia musí predovšetkým 
hľadať spôsoby, ako získavať 
mladých ľudí, zvyšovať atrak-
tivitu svojich činností, najmä 
podporou aktivít, ktoré sú 
pre mladých ľudí zaujíma-
vé i potrebné a vytváraním 
podmienok, aby ich mohli 
vykonávať napriek svojmu 
zrakovému postihnutiu. Zrej-
me bude potrebné prispôso-
biť aj štruktúru organizácie či 
formy členstva požiadavkám 
doby. A pokiaľ ide o moje 
súkromné plány? Zrejme 
už nastáva čas postupne sa 
presunúť do pozície poradcu 
a konštruktívneho kritika. 
Ešte by som chcel venovať 
trochu času aj svojim vnúča-
tám a rodine...

Pripravila: Eliška Fričovská
Foto: archív ÚNSS a MKB

S Cenou ministra spravodlivosti, ktorú B. Mamojkovi 
udelila niekdajšia ministerka spravodlivosti Lucia  
Žitňanská. Cena sa udeľuje za mimoriadny prínos  
v oblasti ochrany a podpory ľudských práv.
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Nie je nešikovný, iba 
dobre nevidí
Malý Jakub bol milý škôlkar, ibaže sa mnohým zdal 
trošku nešikovný a neobratný. Ako sa neskôr zistilo, 
jeho problémy neboli spôsobené nízkym intelektom či 
vrodenou ťarbavosťou, ale ťažkou zrakovou poruchou. 
Našťastie sa odhalila včas. Jakubko totiž absolvoval očný 
skríning, ktorý pravidelne realizujú odborní pracovníci 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) po 
celom Slovensku.

O zrak sa treba starať od-
malička

ÚNSS si uvedomuje dôle-
žitosť prevencie, a preto už 
niekoľko rokov navštevujú 
jej pracovníci materské školy 
v rámci programu Zdravé 
oči už v škôlke. Každoročne 
skontrolujú zrak 20-tisíc de-
ťom. Až u 15 % z nich sa od-
halí nejaký zrakový problém. 
„Tento program považujem 
za veľmi prospešný. Nielen 
ako mama, ale aj ako maji-

teľka Detského centra Pre-
liezka. Poruchy zraku ste od-
halili u mojich dvoch synov 
i mnohých našich škôlkarov. 
Vítajú ho aj rodičia, ktorí sú 
radi, že sa drobcom skontro-
luje zrak rýchlo, bezbolest-
ne a navyše v priestoroch 
škôlky,“ hovorí ambasádorka 
projektu Aneta Parišková 
a dopĺňa: „Je úžasné, že sa 
merania realizujú v mater-
ských školách, pretože práve 
vo veku od troch do šiestich 

rokov je oko najcitlivejšie 
na správne zvolenú liečbu. 
Mnohé zrakové problémy, 
ak sa na ne príde včas, sa 
dajú výrazne zlepšiť alebo 
úplne odstrániť. Niekedy ma 
až desí, aký by mohol byť 
osud dieťaťa, ktoré nastúpi 
do školy a zraková chyba by 
sa u neho neodhalila. Jeho 
osud by mohol byť úplne 
iný, možno by ho považovali 
za pomalšieho, nechápavé-
ho, a pritom bol problém 
inde.“ 

Varovné signály 
„Samozrejme, aj my sa 

snažíme všímať si, ako deti 
počas dňa v škôlke pracujú 
a či nemôžu mať problém so 
zrakom. Sledujeme naprí-
klad, či pri kreslení nedávajú 
hlavičku príliš blízko k papie- 
ru. Alebo ich vyzveme, aby 
nám opísali nejaký obrázok. 
Ak to urobia s chybami alebo 
nepresne, poprípade je to 
bez problémov, ak im na-
vrhneme, aby podišli bližšie 
k obrázku, máme indície, 
že môžu mať problém so 
zrakom. Žiaľ, veľakrát naše 
podozrenie vaši pracovníci 
potvrdia,“ hovorí Michaela 
Dudová, učiteľka z Detského 
centra Preliezka. 

Čo môžu robiť rodičia
„Určite by som rodičom 

odporúčala, aby nezabúdali 
na aktívne trávený čas v prí-
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rode. Dôležité je trénovať aj 
pohľad za horizont, do diaľ- 
ky, striedať ho s pohľadom 
do blízka. Jestvuje množ-
stvo hier, v rámci ktorých to 
možno realizovať a pokojne 
stačí využiť  to, čo nájdete 
v prírode – kvietky, kamien- 
ky, oblohu...,“ radí Aneta 
Parišková. „A snažiť sa elimi-
novať tablety či dotykové 
telefóny. Veľmi veľa detí má 
ťažkosti s jemnou motori-
kou, nemajú správny úchop 
ceruzky. Lepšie by bolo, aby 
im rodičia dali do rúk papier 
a ceruzku, nie mobil,“ dopĺňa 
zanietene Michaela Dudová. 
Podľa pedagogičky je vhod-
né, aby si rodičia deti všímali 
aj pri kreslení a podporovali 
ich v striedaní farieb paste-
liek. Motivuje ich to nielen 
k spoznávaniu farebnej škály, 
ale rozvíja aj zrakové vnemy. 
Nebojte sa, hoci i doma, 
zobrať do rúk loptu a spo-
ločne sa zahrať napríklad aj 

obyčajnú hru Meno, mesto, 
zviera, vec...

Okuliare nie sú hanba  
Aneta Parišková a Michae- 

la Dudová si počas praxe 
všimli jednu zaujímavú vec: 
kým škôlkari sú z okuliarov 
nadšení, u školákov je to 
inak. „Stáva sa nám, že deti 
ich chcú, aj keď okuliare 

Koronavírus dal meraniam STOP
V dôsledku pandémie COVID-19 sa aktuálny roč-

ník skríningových meraní nemohol riadne dokončiť 
a presúva sa na rok 2021. „Pôvodne sme plánovali vrátiť 
sa do materských škôl už v januári 2021, ale je možné, 
že budeme musieť termín opätovne presunúť. Veríme 
však, že časom sa do škôlok znovu vrátime a deťom 
očká skontrolujeme. Doposiaľ sme zmerali zrak 8 325 
deťom v 182 materských školách, no naplánovaných 
sme mali 20-tisíc detí. Rodičom či vedeniu materských 
škôl odporúčam sledovať webovú stránku programu 
www.zdraveocivskolke.sk, kde zverejňujeme aktuálne 
informácie k projektu,” hovorí Tatiana Winterová, riadi-
teľka ÚNSS.  

nepotrebujú. V škôlke je to 
celkom „frajerina“,“ hovorí 
s úsmevom pani učiteľka. 
„Bohužiaľ, na základnej 
škole sa dieťa môže stretnúť 
aj s posmeškami. V takom 
prípade by som rodičom 
odporúčala hovoriť o tom 
s dieťaťom, vysvetľovať mu, 
že okuliare nie sú hanba 
a nie ono, ale iní majú pro-
blém,“ dodáva A. Parišková. 
Našťastie, móda je aj v rámci 
okuliarov veľkorysá, takže 
to využite a nechajte dieťa, 
nech si vyberie také, ktoré 
sa mu páčia a bude ich nosiť 
s radosťou. 

Pripravila: redakcia 
Foto: OZ Billa ľuďom

Podporovatelia projektu 
Aneta Parišková, manželia 
Beňušovci a Martin Šmahel.
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Európska únia nevidiacich a spoločnosť Onkyo Corpo-
ration organizujú Súťaž braillovských esejí, do ktorej sa 
môžu prihlásiť používatelia Braillovho písma. Finálové-
mu kolu však predchádzajú kolá národné. Tretie miesto 
v tom celoslovenskom získala Renata Oláhová, ktorá 
opísala výučbu Braillovho písma so svojím 9-ročným  
klientom. 

Klop, klop

Klop, klop. Počujem, že 
niekto klope na dvere mo-
jej kancelárie. Skôr ako sa 
sťažka zodvihnem zo stolič-
ky, dobre viem, že prichádza 
„môj“ Patrik.

Má 9 rokov. Vždy, keď 
vojde do kancelárie aj so 
svojou mamičkou, pekne ma 
pozdraví a kútiky úst sa mu 
pretiahnu do krásneho, ešte 
trochu štrbavého úsmevu. 
Patrik má zahmlené, ne- 
ostré videnie. Vidí sotva do 
vzdialenosti 50 centimetrov. 
Napriek tomu chodí do bež-
ného typu základnej školy. 
Je druhák a pani učiteľka ho 
chváli, vraj je najšikovnejší 
v triede. To môžem potvr-
diť aj ja. Vždy, keď príde do 
kancelárie, natočí hlavičku 
doľava, sadne si na stoličku 
a ruky položí na stôl. Ako by 
mi chcel povedať: „Som pri-
pravený.“ V tejto fáze nášho 
stretnutia Patrikova mamička 
väčšinou odchádza. Ak si 
myslíte, že sa hneď začne-
me učiť, mýlite sa. Patrik mi 
najprv porozpráva, čo bolo 

v škole, akú známku dostal, 
čo zažil. Niekedy je smutný. 
A ja nemám rada, keď sú deti 
smutné. Vždy si ho pozor-
ne vypočujem, povzbudím 
a potom? Potom ho jemne 
pohladím po vláskoch. Ak sa 
mi podarilo vyriešiť jeho trá-
penie, usmeje sa, spokojne sa 
zavrtí na stoličke a vzpriame-
ne sa posadí. V tejto chvíli sa 
začíname učiť...

Najprv si zopakujeme 
zadanú úlohu z minulého 
stretnutia. Keď sme obaja 
spokojní s výsledkom, hlav-
ne ja, poviem mu, čo nové 
sa naučíme. Nové písmeno 
mu predstavím ústne, ako 
kombináciu bodov. Potom 
mu ho napíšem na mag-
netickú kresliacu tabuľku 
MAGPAD BIG. Túto pomôcku 
som objavila na internete. 
Tabuľka má rozmery asi ako 
stránka A4. Sú na nej prázdne 
bodky, ktoré nám umožňujú 
nakresliť s pomocou magne-
tického pera čiary, obrázky 
a aj naše, vlastne, pán Braille, 
Vaše braillovské bodky. Na 

spomínanej tabuľke sme sa 
ešte v prípravnom období 
učili spoznávať smery, udržať 
riadok, nacvičili sme i správny 
pohyb rukami pri čítaní. Dosť 
času sme venovali princípu 
Vášho písma, milý pán Braille. 
Rozprávala som mu o Vás, 
o tom, ako ste stratili zrak, 
ako ste vymysleli šesťbod 
a z neho celú abecedu. Patrik 
moje slová hltal ako lentilky 
a šesťbod, či kombináciu bo-
dov, ktoré ešte nepoznal ako 
písmeno, písal a vyhmatával 
na tabuľke ostošesť.

Keď sa oboznámi s bod-
kami na tabuľke, príde na rad 
šlabikár. Drobnými prštekmi 
hladká riadok v šlabikári 
a báda v ňom nové, pre neho 
v tej chvíli nepoznané písme-
ná. Niekedy je trochu nepo-
zorný a prečíta niečo úplne 

Renata Oláhová priprave-
ná na prezentáciu Braillov- 
ho písma.
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iné, ako je napísané v učebni-
ci. Pri čítaní Patrik skúša využiť 
svoj zvyškový zrak. Inými 
slovami, tak trochu švindľuje. 
Avšak ja mu na to rýchlo prí-
dem a prísne, takmer mamič-
kovsky, mu dám najavo, že 
takto to nie je správne. 

Viete, pán Braille, ja bodky 
v šlabikári poctivo čítam 
hmatom spolu s Patrikom. 
Keď už máme všetko pre-
čítané, začíname písať na 
Pichtovom písacom stroji. 
V kancelárii mám starší typ 
Tatrapointu (ide o značku 
slovenského písacieho stroja 
pre nevidiacich, pozn. red.). 
Patrik má doma novučičký. 
Má krásne zelené klávesy. 
Veľmi sa mi páči jeho prirod-
zená detská zvedavosť. Ešte 
sme boli len v predšlabiká-
rovom období, keď už mal 
doma písací stroj pre nevi- 
diacich. Nevedel sa dočkať  

dňa, keď ho bude môcť 
používať. Keď prišiel deň D, 
drobnými rúčkami hladkal 
písací stroj, skúmal ho a pre-
náramne sa tešil. Dnes si už 
doň dokáže sám vložiť brai- 
llovský papier, vie napísať 
jednoduché slová, opraviť 
chybný text. Z písmen, ktoré 
poznáme, si môže vytvárať 
aj vlastné slová, jednoduché 
vety. Pán Braille, píšem Vám 
o tom, ako sa Patrik teší, 
ako sa rád učí. Povedzme si 
však úprimne, aký by to bol 
žiak, keby sa aj jemu občas 
nechcelo? Áno, máme aj 
také chvíle a to najmä teraz, 
keď aj na Slovensko dorazil 
COVID-19. Všetky naše deti 
dostali v školách STOP. S Pa-
trikom a jeho mamičkou sa 
nemôžeme stretávať osob-
ne. Aj preto výučbu čítania 
a písania Braillovho písma 
riešime cez Messenger. Keby 
ste žili v súčasnosti, aj Vy by 
ste ho určite ocenili... 

Klop, klop, počujeme, že 
niekto klope na dvere. Patrik 
vyskočí zo stoličky ako srna. 
Kým dobehne otvoriť dvere 
svojej mamičke, ja sa opäť 
sťažka zodvihnem zo stolič-
ky a mamičke referujem, čo 
sme sa naučili a čo je potreb-
né naučiť sa do budúceho 
stretnutia. Je zaujímavé 
a podnetné učiť malého 
chlapca Vaše písmo, drahý 
pán Braille. Pomaly sa ním 

O autorke
Renata Oláhová je s Úniou 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska spojená od roku 
1989, odbornou pracov-
níčkou Krajského strediska 
ÚNSS v Banskej Bystrici sa 
stala v roku 2001. Dnes je 
prakticky nevidiaca, ale 
svoju prácu nadovšetko 
miluje. S nadšením a láskou 
sa venuje klientom, malým 
i veľkým. Zvláda s nimi 
chôdzu s bielou palicou, 
zasvätí ich do tajov mobil-
ných telefónov či počítačov 
s hlasovým výstupom, ale 
aj bežných činností potreb-
ných pre každodenný život. 
Na margo svojej práce 
s úsmevom hovorí: „Som 
hrdá úniačka. Vďaka tunaj-
ším ľuďom som pochopila, 
že moje zrakové postihnu-
tie ma nemusí obmedzo-
vať. A toto poznanie rada 
odovzdávam aj svojim 
klientom.“

Autorka: Renata Oláhová
Foto: archív RO

prelúskavame ako jednou 
veľkou záhadou. Spolu s Pa-
trikom bádame, nachádza-
me, spoznávame nespoz-
nané. Všetko si spoločne 
skladáme do mozaiky, ktorá 
bude pre neho veľmi dôleži-
tým zdrojom informácií.

- redakčne skrátené - 

Patrik píše na obľúbenom 
stroji na Braillovo písmo.
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Youtuber Malý Mišo: 
„Ľútosť nie je na mieste, nevidiaci 
sú rovnakí ako my.“ 

Michal, ako vznikol nápad 
robiť reláciu 1 Deň ako...? 

Počas práce na televíznej 
relácii Česko Slovensko má 
talent som si vyskúšal rôzne 
kúzelnícke čísla – hádzali 
po mne nožíkmi, rezali ma 
motorovou pílou, a tak mi 
napadlo, prečo si neskúsiť 
rôzne povolania. Prvé, ktoré 
som si v rámci projektu 
1 Deň ako... vyskúšal, bolo 
v sklade istého logistického 
centra. Chcel som divákom 
priblížiť, čo sa vlastne deje 
s objednávkou, keď si niečo 

zakúpime cez e-shop. Aký je 
proces od kliknutia v počí-
tači až po doručenie k nám 
domov. Kľúčovou bola pre 
mňa epizóda 1 Deň ako 
hasič. Zažili sme tri reálne vý-
jazdy. Bohužiaľ, jeden z nich 
bol smutný, no i to patrí 
k životu... Pri tejto epizóde 
som definitívne pochopil, čo 
chcem robiť a ako to docieliť. 
1 Deň ako... má pre divákov 
zmysel iba vtedy, ak im pri-
blížime bežný deň v zamest-
naní taký, aký je. Nič strojené 
či umelo prikrášľované. 

Ktoré z povolaní, ktoré 
si mal možnosť skúsiť, ťa 
bavilo najviac? 

Bavia ma všetky. Som 
naozaj taký blázon, že sa do 
každého povolania vnorím 
až do tej miery, že by som 
tam najradšej ostal pracovať. 
Určite som získal poznanie, 
že hoci nejaká práca vyzerá 
ľahko a jednoducho, nie je 
to tak. Každá má svoje čaro 
i náročnosť. Zistil som, čo 
všetko sa za mnohými povo-
laniami v skutočnosti skrýva. 
Napríklad, keď si idete kúpiť 
hoci aj obyčajnú bagetu na 
benzínovej pumpe, ani vám 
nenapadne, čo všetko sa 
za baleným kúskom jedla 
skrýva. Kto všetko sa na jeho 
výrobe musí podieľať, čo 
treba urobiť, aké pravidlá 
dodržať, aby sa mohla dostať 
na pulty predajní... 

Aké sú tvoje plány 
v rámci 1 Deň ako...? 

Keďže odhaľujeme aj tie 
„dirty“ (špinavé, pozn. aut.) 
práce, mám v pláne vyskúšať 
si prácu zamestnanca bitúnku.

1 Deň ako... Pod týmto názvom nájdete na Youtube seriál vydarených dokumentov, 
pod ktoré je autorsky podpísaný Michal Kalman alias Malý Mišo. Na jeden deň sa ocitol 
v úlohe pracovníka pivovaru, medzi hasičmi, ale aj v koži nevidiaceho. Michalovi sme 
dali klapky na oči a učili ho variť, nakupovať, chodiť s bielou palicou či Braillovo písmo. 

Michal číta list v Braillovom písme.
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Viem, že vegetariáni a ve-
gáni ma asi znenávidia, ale je 
to profesia ako každá iná a ja 
ju chcem ukázať verejnosti. 
Podobne to bolo aj s prácou 
hrobára, ktorá mojich divá-
kov rozdelila na dva tábory. 
No, či sa nám to páči alebo 
nie, toto povolanie existuje 
a je súčasťou nášho života. 
Rovnako ako smetiar či pra-
covník na bitúnku. 

Pracuješ v televízii, aký 
je bežný pracovný život 
Malého Miša? 

Pracovný čas Malého Miša 
je v podstate od nevidím 
do nevidím (smiech). Som 
v jednom kole, pracujem na 
televíznych projektoch, kde 
mávam na starosti produkciu 
alebo pozíciu asistenta réžie, 
a to je časovo náročná práca. 
Keď prídem domov, v práci 
pokračujem. Buď strihám 
novú epizódu 1 Deň ako..., 
alebo plánujem ďalšiu časť. 
Je to kolotoč, ale baví ma.  

Napriek súčasnej kom-
plikovanej situácii sa po-
darilo zrealizovať nakrúca-
nie v Únii nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
s akými očakávaniami si 
k nám išiel? 

Priznám sa, že na nakrúca-
nie som išiel s obrovským 
rešpektom voči nevidiacim 
a slabozrakým, lebo som si 
veľmi želal, aby bol náš špe- 
ciál správne pochopený, aby 
si diváci nemysleli, že si robí-
me žarty, ale chcem skutočne 
vážne zdieľať svoje pocity 
v koži nevidiaceho. Chcem 
im ukázať, aké to môže byť 
náročné, ak niekto zo dňa na 
deň príde o zrak, ale zároveň, 
aké má možnosti.  

Hoci sa môže ocitnúť 
v obrovskom mori beznádeje, 
sú tu ľudia z Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
ktorí ho naučia plávať. Veľ-
mi rád by som dal divákom 
informáciu, že vaši sociálni 
pracovníci ho opäť naučia žiť 

taký život, aký žil pred stratou 
zraku, nič nie je stratené...

Ako si sa cítil v úlohe 
nevidiaceho?

Ako prvé som si vyskúšal 
prípravu raňajok. Dostal som 
klapky na oči a asi po pät- 
nástich minútach som pres-
tal vnímať, že mi chýba zrak 
a začal som viac vnímať zvuk 
a hmat. Prekvapil ma inten-
zívny zvuk pri krájaní cibule, 
zaujímavé bolo aj získavanie 
predstavy o priestore predo 
mnou len pomocou hmatu. 
Bol som prekvapený, ako 
rýchlo sa dokáže mozog 
adaptovať na novú situáciu. 
Rozhodne mi tento deň  
rozšíril obzory. Naučil som sa, 
ako správne pomôcť nevidia- 
cemu, ako ho sprevádzať, 
správne s ním komunikovať 
– nehovoriť „tu a tam,“ ale 
konkrétne a opisne. A ešte 
čosi, že ľútosť nie je na mies-
te, nevidiaci sú rovnakí ľudia 
ako my, iba niektoré veci im 
odkomunikujeme trochu 
inak. Ďakujem za tento deň, 
pretože ste ma veľmi veľa 
naučili, ukázali mi, aké skvelé 
pomôcky dokážu nevidiacim 
či slabozrakým zlepšiť život. 

Video 1 Deň ako... 
nevidiaci si môžete 
pozrieť na Youtube. 

Zhovárala sa: 
Eliška Fričovská

Foto: archív ÚNSS

Posledné inštrukcie 
pred nakupovaním.

Chôdzu s bielou palicou si 
Michal vyskúšal pod do-
hľadom Evy Metonovej, 
inštruktorky priestorovej 
orientácie a samostatné-
ho pohybu. 
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Mnoho ľudí si pri predstave nevidiaceho človeka vybaví 
chodca s bielou palicou. No nie každý nevidiaci využíva 
pomoc bielej palice a na druhej strane môže byť táto po-
môcka vernou spoločníčkou ľudí so zvyškami zraku. 

Tajomstvo bielej palice

Chôdza s bielou palicou
Nácvik chôdze s bielou 

palicou je jedna z množstva 
aktivít, ktorými dokážu po-
môcť ľuďom so zrakovým po-
stihnutím sociálni pracovníci 
krajských stredísk Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS). Pre mnohých 
z nich znamená biela palica 
väčšiu slobodu a nezávislosť, 
alebo istotu vo chvíľach, keď 
sa nemôžu spoľahnúť na po-
moc iných. „Čitateľov možno 
prekvapí, že biela palica po-
máha nielen nevidiacim, ale 
aj ľuďom so zvyškami zraku. 
My ich, samozrejme, učíme, 
ako môžu zvyšky zraku čo 

najefektívnejšie využiť, no 
niekedy je pre nich na presun 
z miesta na miesto vhod-
né vypomôcť si aj s bielou 
palicou. Je to najmä preto, 
že už nedokážu rozpoznať 
niektoré detaily alebo nevi-
dia na potrebnú vzdialenosť, 
a palica im poskytuje ďalšie 
vnemy z prostredia, ktoré 
im pomáhajú v orientácii. 
Zároveň sú vďaka bielej farbe 
palice a jej reflexným prvkom 
v prostredí viditeľnejší, a tým 
i viac chránení, najmä v do-
prave či pri prechádzaní cez 
cestu,“ hovorí Ivana Frčová, 
metodička pre sociálne služ-
by ÚNSS.

Základná abeceda 
Nácvik chôdze s bielou 

palicou sa začína získaním 
základných zručností, bez 
ktorých klient nemôže 
vstúpiť do ulíc. Najskôr si 
musí vybrať vhodnú palicu 
a naučiť sa s ňou správne na-
rábať. „Palica je akási predĺ-
žená ruka človeka, ktorou 
hmatá po povrchu a dokáže 
v priestore nájsť body, ktoré 
mu pomáhajú v orientá-
cii. Potrebuje sa s ňou zžiť, 
učíme sa rôzne spôsoby jej 
držania, zladíme ju s rytmom 
chôdze, učí sa spoznávať 
prostredie, napríklad v prí-
pade schodov sa učí vypozo-
rovať, aké sú vysoké, široké, 
kde sa začínajú a končia, 
alebo ako s palicou nájsť pre-
kážku a podobne,“ vysvetľuje 
I. Frčová. Keď klient zvládne 
palicu a vie, ako ňou „čítať“ 
povrch, učí sa udržať priamy 
smer chôdze, čo nie je vždy 
jednoduché. 

„Pre lepšiu predstavu 
odporúčam čitateľom, aby 
si skúsili zavrieť oči a po-
kúsili sa prejsť určitý úsek 
bez toho, aby sa čohokoľvek 
dotýkali. Alebo si počas 
chôdze čítali, a pritom si 
uvedomovali, ako vyzerá 
prejdená trasa. Pravdepo-
dobne nebude úplne rovná, 
a toto potrebujeme elimino-
vať,“ dodáva Ivana Frčová. Aj 
na to však majú pracovníci 
ÚNSS techniky, ktoré kliento-
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vi pomôžu. Pokiaľ má funkč-
né zvyšky zraku, je preňho 
prirodzenou vodiacou líniou 
napr. farebný rozdiel medzi 
trávnikom a chodníkom, či 
farba priechodu pre chod-
cov. Nevidiaci si tento rozdiel 
v povrchoch vyhmatá pali-
cou, cez cestu mu pomôžu 
aj tzv. vodiace pásy majúce 
reliéfny povrch. K správnej 
orientácii v priestore pomá-
ha tiež využívanie ostatných 
zmyslov. „Učíme sa využívať 
mnohé informácie z pro-
stredia – zvuky, prúdenie 
vzduchu, vône typické pre 
určitý úsek cesty, slnečné 
lúče, využívame echolokáciu, 
čiže vnímanie odrazu zvuku 
od predmetov. Toto všetko si 
najskôr skúšame na kratuč-
kých trasách, ktoré zároveň 
klientom dodajú motiváciu 
a odvahu nevzdať svoju sna-
hu, pretože v uliciach toho 
musia zvládnuť naozaj dosť,“ 
dopĺňa I. Frčová. 

Slobodne a samostatne
Možno sa domnievate, že 

po zvládnutí tejto „abece-
dy chôdze“ sa človek môže 
vybrať kamkoľvek chce. Také 
jednoduché to však nie je. Po 
nácviku základných zručnos-
tí prichádza na rad samotná 
trasa. Navyše, každú, ktorú 
klient potrebuje ovládať, sa 
musí naučiť zvlášť. „Výber 
nebýva samoúčelný. Trasu sa 
vždy snažíme spájať so so- 
ciálnymi aktivitami, v jej cieli 
musí klient vidieť zmysel. 
To preňho zároveň fungu-
je aj ako motivácia, aby to 
nevzdal, pretože nácvik je 
najmä zo začiatku náročnejší 
na pozornosť, trpezlivosť, 
odvahu...“ A čo v prípade, ak 
sa klient presťahuje alebo 
zmení zamestnanie? „V ta-
kom prípade sa spoločne 
opäť stretneme a potrebnú 
trasu sa naučíme. Pokiaľ sa 
však klient rozhodne, že 
chôdza s bielou palicou nie 

je preňho, nepovažujeme 
to za slabosť. Nič sa nede-
je, je to každého slobodné 
rozhodnutie. Má možnosť 
využiť pomoc príbuzných či 
osobného asistenta. Alebo 
nejaký čas počkať a potom 
to spolu skúsime opäť.“  

Zvládnuť trasu v rušnom 
meste je náročné a vyža-
duje si neustálu pozornosť 
a sústredenosť. Napriek 
tomu stačí drobné vyruše-
nie – zvoniaci mobil, prista-
venie sa známeho a človek 
môže prestať vnímať, kde 
sa nachádza. Aj na to sa vo 
výučbe pamätá, no pokiaľ by 
ste videli, že chodec s bielou 
palicou pravdepodobne 
stratil správny smer alebo by 
to preňho mohlo byť do-
konca nebezpečné, nebojte 
sa ho osloviť a pomôcť mu. 
„Chápem, že niekedy sa 
ľudia obávajú prihovoriť 
nevidiacemu, pretože majú 
pocit, že mu nebudú vedieť 
správne pomôcť. Môžu 
mu však svoju pomoc iba 
ponúknuť a rozhodnutie ne-
chať na ňom. Klientov sa tiež 
snažíme učiť, ako formulovať 
svoje potreby tak, aby im 
bola pomoc poskytnutá k ich 
spokojnosti,“ dodáva Ivana 
Frčová. 

Nevidiaci signalizuje bielou 
palicou záujem prejsť cez 
priechod pre chodcov.
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Viete, ako vznikla biela palica? 
Vďaka Parížanke Guilly d‘Herbemont, ktorá žila na 

Boulevard de Courcelles. Nevidiacim často pomáha-
la dostať sa cez rušnú ulicu. Pochopila, aké problémy 
majú pri jej prechádzaní a prišla k záveru, že ich treba 
viditeľne označiť. Napadlo jej, že výrazným znakom 
bude práve biela palica. A tak vznikla verná spoločníka 
mnohých ľudí so zrakovým postihnutím. Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska má v každom krajskom 
stredisku odborne vyškolených sociálnych pracovníkov, 
ktorí v rámci nácviku samostatného pohybu a priesto-
rovej orientácie naučia klientov, ako sa s bielou palicou 
pohybovať v uliciach.

Deň bielej palice
je názov projektu, ktorý 

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska organizuje 
už 11 rokov. Jeho cieľom je 
zvyšovanie bezpečnosti ľudí 
so zrakovým postihnutím ako 
účastníkov cestnej premáv-
ky. Po celom Slovensku sú 
na priechode pre chodcov 
vyškolení dobrovoľníci, ktorí 
zisťujú, ako vodiči reagujú na 
signál, že chce chodec s bie-

lou palicou prejsť cez cestu. 
Tohto roku sa však edukácia 
verejnosti v dôsledku pandé-
mie COVID-19 presunula do 
online prostredia. „Už počas 
príprav Dňa bielej palice sme 
sa s Tomášom Vrábelom, 
vedúcim Oddelenia bez-
pečnosti cestnej premávky 
a dopravných nehôd, Odboru 
dopravnej polície Prezídia 
Policajného zboru SR zhodli 
na tom, že by bolo vhodné 

pripraviť kratučké videá, 
ktoré by verejnosti ukázali, 
akú pomoc človek so zrako-
vým postihnutím v doprave 
potrebuje. Veľmi vtipným 
a nenásilným spôsobom nám 
tieto témy pomohli prezen-
tovať manželia Vinczeovci, za 
čo im ešte raz veľmi pekne 
ďakujem. Spoločne sme sa 
dotkli tém – ako sprevádzať 
nevidiaceho, ako mu pomôcť 
na zastávke MHD či priamo 
v spoji. Hovorili sme aj o tom, 
aké nebezpečenstvo predsta-
vujú pre nevidiacich a slabo- 
zrakých elektrické kolobežky, 
najmä, ak sú zaparkované na 
umelej vodiacej línii,“ konšta-
tuje Dušana Blašková, hlavná 
koordinátorka Dňa bielej 
palice. Druhá línia projek-
tu sa odohráva v hlavnom 
meste. Spoločne s Mestskou 
políciou hl. mesta SR Bratisla-
vy odborníci ÚNSS sledujú 
nedostatočne označené 
výkopy či reklamné pútače 
umiestnené napríklad na 
vodiacich líniách, varovných 
či signálnych pásoch, ktorých 
úlohou je uľahčovať nevidia-
cim a slabozrakým orientáciu 
na verejnom priestranstve. 

Pripravila: Eliška Fričovská
Foto: archív OZ BILLA 

ľuďom a ÚNSS

Ivana Frčová počas osvetové-
ho podujatia ukazuje záujem-
kyni chôdzu s bielou palicou.
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Kultúrne skvosty možno 
spoznávať aj hmatom

Architektonické skvosty na 
dotyk

Architektonické pamiatky 
si môžu nevidiaci pozrieť 
hmatom. Mestská knižnica 
v Bratislave má k dispozícii 
zaujímavú knihu, vďaka 
ktorej sa môžu čitatelia so 
zrakovým postihnutím po-
prechádzať po Starom meste 
a zoznámiť sa so zaujíma-
vými budovami hlavného 
mesta. Pomocou reliéfov 
im pod rukami ožijú staré 
uličky a spoznajú históriu 

zaujímavých budov, ako je 
Mirbachov a Primaciálny 
palác, Stará radnica, kláštor 
klarisiek a Kostol Povýšenia 
Svätého kríža. Aby bolo spo-
znávanie úplné, je doplnené 
o audiokomentár. 

Dejiny plné vôní
ÚNSS spolupracovala 

s Malokarpatským múzeom 
v Pezinku pri sprístupnení ex-
pozícií Príbeh vína a Dejiny 
vinohradníctva a vinárstva 
pod Malými Karpatmi. 

V rámci prehliadky je k dispo-
zícii audiosprievodca a tiež 
popisky v Braillovom písme. 
Navyše, k slovu sa dostanú 
aj iné zmysly, nielen hmat, 
ale aj sluch či čuch, vďaka 
ktorým sa môžu do tajov 
vinohradníctva a vinárstva 
viac ponoriť nielen nevidiaci 
a slabozrakí návštevníci. 

Skanzen 
Ľubovnianske múzeum 

v Starej Ľubovni sprístup-
nilo skanzen v prírode i pre 
návštevníkov so zrakovým 
postihnutím. Pri vstupe 
majú k dispozícii tabuľu so 
základnými informáciami 
o skanzene a jeho objektoch 
v Braillovom písme. Voľnejšie 
pohybovať sa môžu pomo-
cou vodiacej lišty, ktorá ich 
prevedie každým zákutím 
tohto krásneho miesta. Na-
vyše si tu môžu „zalistovať“ 
v hovoriacej knihe, približujú- 
cej grécko-katolícky chrám. 
Prístupný je tiež Ľubovnian- 
sky hrad, ktorý okrem po-
piskov v Braillovom písme 
a vodiacej línie disponuje 
aj bronzovou maketou, aby 
návštevníci získali predstavu, 
ako vyzerá. 

Sám v múzeu
Je názov aplikácie uľahču-

júcej nevidiacim a slabozra-
kým orientáciu v priestoroch 
expozície Rodošto – pa-
mätného domu Františka II. 

Často sa vraví, že v našej spoločnosti je priveľa bariér – 
v nás i okolo nás, o kultúrnych pamiatkach, výstavách 
či múzeách nehovoriac. A viete, že práve pri nich to už 
tak celkom neplatí? Priblížime vám niekoľko pozitívnych 
príkladov a tiež poradíme, ako zrealizovať prístupnejšiu 
expozíciu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

Hovoriaca dotyková kniha približuje pamiatky Starého 
mesta v Bratislave. Foto: archív Trnka, n. o.
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Rákocziho vo Východoslo-
venskom múzeu v Košiciach. 
„Aplikácia prináša nevidia-
cim a slabozrakým návštev-
níkom plnohodnotný zážitok 
pri návšteve expozície. Spro-
stredkuje im opis priestorov, 
jednotlivých exponátov, 
upozorní ich na prekážky 
v pohybe, navedie na smer 
prehliadky,“ konštatuje Ján 
Podolinský, pracovník ÚNNS, 
ktorý s vývojármi aplikácie 
spolupracoval. 

Na potulkách aj spoza stola
Krajská organizácia 

cestovného ruchu (KOCR) 
Trenčín región pripravila 
audiosprievodcu mnohými 
pamiatkami tohto kraja. 
Nahrávky sú k dispozícii na 
stránke www.trencinregi-
on.sk, tabuľky s QR kódom 

a označením Započúvaj sa 
do histórie, sú umiestnené 
v areáli hradov v Trenčíne, 
Beckove, Čachticiach, Uhrov-
ci, Lednici, Bystrici, ukrátený 
nie je ani Bojnický zámok, 
hvezdáreň v Partizánskom, 
Skalka nad Váhom či Mohyla 
M. R. Štefánika v Brezovej 
pod Bradlom. 

KOCR Trenčín však mysle-
la aj na užívateľov Braillovho 
písma a vydala sprievodcu 
v tomto písme s názvom 
Dotyk histórie. Prináša infor-
mácie o národných kultúr-
nych pamiatkach, konkrétne 
o hradoch Beckov, Bystrica, 
Lednica, Uhrovec, Vršatec, 
o Čachtickom i Trenčian-
skom hrade, Bojnickom 
zámku, Kúpeľnom dome 
Hammam v Trenčianskych 
Tepliciach i Mohyle M. R. 

Štefánika. S realizáciou sprie-
vodcu vypomohla aj ÚNSS. 

Dóm sv. Alžbety
Spoznať krásy a výni-

močnosť Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach môžu nevidiaci 
a slabozrakí vďaka nedávno 
inštalovaným informačným 
tabuliam, na ktorých sa 
nachádzajú QR kódy či NFC 
čipy, z ktorých môžu získať 
informácie vo zvukovej 
podobe. Trasa prehliadky sa 
symbolicky začína severnou 
bránou, ktorou v minulosti 
vstupovali do chrámu pút-
nici. 

Prírodné krásy plnými 
dúškami 

Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniar- 
stva v Liptovskom Mikuláši 
už pravidelne pripravu-
je výstavy, ktoré počítajú 
s návštevníkmi so zrakovým 
postihnutím. V rámci cyklu 
Fragmenty z prírody mohli 
lepšie spoznať exponáty zo 
zbierok z oblasti botaniky, 
mineralógie či paleontoló-
gie. „Minulý rok sme pomá-
hali sprístupňovať výstavu 
Šelmy a šelmičky. Nevidiaci 
a slabozrakí sa mohli hma-
tom i sluchom oboznámiť 
s líškou hrdzavou, kunou 
skalnou, mačkou divou, 
vydrou riečnou či rysom 
ostrovidom. Aby sa mohli 
dozvedieť, akým spôsobom 

Členka ÚNSS A. Perglerová číta publikáciu Dotyk histórie.
Foto: archív KOCR 
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lovia, čím sa živia, kto sú ich 
prirodzení nepriatelia, opäť 
sme organizátorom pomohli 
s popiskami v Braillovom 
písme,“ prezradila na mar-
go výstavy Erika Kanátová, 
vedúca KS ÚNSS v Žiline. 

Keď výstava príde za nami
Niekedy netreba ísť za 

kultúrou a novými zážitkami, 
občas prídu aj ony za nami. 
Podobne ako pracovníčky 
ZOO Bratislava, ktoré prišli 
členom ÚNSS priblížiť život 
v prírode. Rukami mohli 
preskúmať vypchaté expo-
náty zaujímavých operen-
cov, spoznávať rozdiel v tva-
re ich peria, „materiál“ hadej 
kože a zároveň sa započúvať 
do pútavého rozprávania 
zanietených lektoriek.

Toto je niekoľko pozitívnych príkladov, ako to môže 
vyzerať, ak sa myslí na návštevníkov so zrakovým 
postihnutím. Netreba veľa, niekedy stačí len chcieť. 
Navyše, doplnením výstavy o hmatové či sluchové 
prvky sa výstava stáva interaktívnejšou, a teda zau-
jímavejšou aj pre bežnú verejnosť. 

Na čo myslieť, ak chcete pripraviť 
kultúrne podujatie vhodné aj pre 
ľudí so zrakovým postihnutím: 

• Zabezpečte, aby boli webové sídla po-
dujatia a informácie na nich vo forme 
prístupnej pre ľudí so zrakovým postihnu-
tím a aby printové prezentačné materiály 
zodpovedali zásadám jasnej tlače.

• Popisky výtvarných diel pripravte v Brai- 
llovom písme alebo zabezpečte  audio- 
sprievodcu (môže byť priamo umiestnený 
ako nahrávka pri vystavenom exponáte, 
alebo môžu byť sprievodné texty v apli-
kácii, ktorú si návštevník so zrakovým po-
stihnutím stiahne do svojho smartfónu). 

Členovia základnej organizácie ÚNSS počas prednášky 
pracovníčok ZOO Bratislava.

• Vhodný by bol aj reliéfny plán areálu či 
špeciálne 3D modely (napríklad historické 
budovy a podobne). 

• Vyškoľte vybraných zamestnancov, ktorí 
budú vedieť komunikovať s ľuďmi so 
zrakovým postihnutím (v rámci výkladu, 
sprevádzania a pod.)

• Ak si neviete rady, obráťte sa na pracov-
níkov Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, www.unss.sk. Radi vám po-
skytneme odborné poradenstvo v rámci 
sprístupnenia expozícií, architektonických 
priestorov, ale aj pri audite či sprístupnení 
webových sídiel, elektronických i tlače-
ných dokumentov. 

Pripravila: -red-



31

Už šestnásť rokov orga-
nizuje Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
fotografickú súťaž Cesta 
svetla, ktorá sa teší čoraz 
väčšej obľube. Tohto roku 
sme ju, žiaľ, pre pandémiu 
zrealizovať nemohli, no 
rozhodli sme sa nevyne-
chať ju úplne a vznikla 
myšlienka pripraviť Cestu 
svetla špeciál. 

História súťaže Cesta svet-
la sa začala písať v roku 2004. 
Jej cieľom je zvýšiť citlivosť 
spoločnosti voči ľuďom so 
zrakovým postihnutím a ak-
ceptovať ich ako prirodzenú 
súčasť spoločnosti. A čo 
lepšie spája a búra zbytočné 
bariéry či mýty ako umenie? 
V tomto prípade umenie 
zachytené vo fotografii. 

Amatérski i profesionál-
ni umelci rôzneho veku sa 
už každoročne zapájajú do 

súťaže, ktorá má jedinú pod-
mienku – umelecky zachytiť 
motív svetla alebo života so 
zrakovým postihnutím. Pra-
videlne sa prihlasujú desiatky 
fotografov s tým najlepším, 
čo sa im podarilo zachytiť 
hľadáčikom fotoaparátu. 
Tí najúspešnejší, ktorých 
určí odborná porota, býva-
jú ocenení a ich snímky sú 
súčasťou spoločnej výstavy, 
nezriedka putujúcej po ce-
lom Slovensku. Fotografie sú 
zaradené i do kalendára, kto-
rý vydáva Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 

„Bohužiaľ, pre pandémiu 
sme nemohli vyhlásiť už se-
demnásty ročník súťaže, no 
vznikla myšlienka vytvorenia 
špeciálneho, nesúťažného 
ročníka. Počas uplynulých 
ročníkov sme nazhromaž-
dili množstvo zaujímavých 
fotografií a rozhodli sme sa 
o ne s verejnosťou opätov-

Keď fotografia búra bariéry
kultúra

ne podeliť. Vybrali sme si 
nevšedný výstavný priestor 
– fotografie lemujú záhradu 
Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska. Veríme, že 
prinesú zaujímavý pohľad 
nielen na život ľudí so zrako-
vým postihnutím, ale budú 
tiež dôvodom na príjemné 
zastavenie sa počas hek-
tických dní,“ hovorí Pavol 
Korček, koordinátor súťaže.

Cesta svetla špeciál vznikla 
vďaka podpore firmy 

Snímky plnia svoj účel, okoloidúci sa pri nich zastavujú, čo organizátorom robí radosť.

Marianna Kis: 
Sférický svet (2019)
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