
„Sú tam dva ovládače. Na - 
 hmataj ich rukami, na kaž dom 
sú drobné silikónové výbežky, 
pomáhajú určiť teplo tu. Musí - 
me sa dostať na druhý – to je 

180 °C. Vedľa je väčšie koliesko. 
Ak ho otočíme dvakrát dopra-
va, rúra bude piecť odspodu 
i zvrchu.” Dvojica pred sporá-
kom vytvá ra efektívny tandem: 

Katka naviguje, Patrik nasta vu-
je teplotu. Od méty dňa ich de - 
lí už len krôčik. Stačí do správ-
ne nastavenej rúry vložiť pekáč 
a pres ne vystihnúť moment, 
kedy ho treba vybrať. Kuchyn-
ská drá ma ide do finále. Ani 
jeden z aktérov na svoje dielo 
a proces jeho vzniku nevidí.

Pokračovanie na 18. strane
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Pohyb v kuchyni nie je veda. Ak vidíte.
Príbeh k titulnej fotografii nájdete na strane 29.

Piekli sme koláč 
porozumenia
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Ten príbeh stojí za sfilmo-
vanie. Monica a Simon Rene 
videli budúcnosť 
sy na v jasných kon- 
 túrach. Prevezme  
po otcovi sedlársku 
dielňu a zručnosť, 
ktorou vynikal, mu 
zabezpečí živobytie. 
Pripravovali na to 
seba aj svoje troj-
ročné dieťa. Život to zariadil 
inak. Louis, živé striebro,  
držal v ruke šidlo a behal 
s ním po dielni. Stačil mo-
ment a mama sa topila 
v slzách. Drobec si pri páde 
šidlom vypichol pravé oko. 
Na začiatku 19. storočia svet 

nechyroval o antibiotikách. 
Infekcia sa z pra vého oka 

preniesla na ľavé. 
Chlapček oslepol 
úplne. Vtedy sa 
začala cesta 
k jednému 
z najväčších obja-
vov ľudstva. Ten 
chlapec sa volal 
Louis Braille. 

Prišiel som o jeden zmysel, 
no mám ešte štyri. S odstu-
pom dvesto rokov si môžeme 
len predstavovať, aké 
myšlien ky asi blúdili hlavou 
objaviteľa slepeckého bodo-
vého písma. Aj štyri zmysly sú 
kapitál. Vsadil na hmat. 

Reliéfne bodky na papieri 
a citlivé brušká prstov  
v do konalej súhre čítajú.  
Boli dokonca takí machri, 
ktorí sa naučili čítať nosom  
či špič kou jazyka. 

Nejeden nevidiaci ich číta 
rovnako rýchlo ako vy tieto 
riadky. Jedenásťročný Miško 
sa možno vďaka nim stane 
reperom. Aké príbehy 
odovzdávajú v noci pod 
perinou? Prečo potešili 
Shakespeara a Moliéra? 
Čítajte na nasledujúcich 
stranách. 

Vybodkované.

Ivana Potočňáková

editorial

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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„Miško, prečítam ti celý 
riadok: Keby krava kravatu si 
zaviazala snáď... Trochu si 
naprav stroj, medzera... Mohla 
by ísť do mesta a v cukrárni si 
dať... Zariadkoval si si dobre? 
Čokoládu, marmeládu, čo jej 
príde na chuť... Medzera... 
Jedla by až kravata jej z toho 
mohla prasknúť.” Inštruktorka 
Danka diktuje, drobné chlap-
čiatko isto a rázne udiera.  
Do kláve sov slepeckého 
písacieho stroja. Miško Goral 
(11) ovláda Braillovo písmo. 
Používa ho ako jediný z triedy 
piatakov.

Ako učiť nevidiace deti?
Špeciálna základná škola 

internátna v Kremnici sa 
nachádza v prekrásnom 
zelenom prostredí. Domov-
skú strechu jej poskytol 
zre konštruovaný rodinný 
dom. Školu navštevujú žiaci  
s rôznym stupňom mentál-
neho postihnutia. Jedným 
z nich je piatak Miško. 
Inštruktorka sociálnej rehabi-
litácie Dana Hudecová, pra - 
cujúca 24 rokov v Krajskom 
stredisku ÚNSS v Banskej 
Bystrici, učila už Miškovu 

staršiu sestru Cilku. Škola 
vtedy oslovila Úniu nevidia-
cich s otázkou: Ako máme 
vzdelávať prakticky nevidiacu 
žiačku? Dievča bolo už 
v po slednom ročníku, avšak 

čo sa dalo, to ešte stihli škola 
a únia zabezpečiť: používanie 
zväčšeného písma, pomôcky, 
úpravu prostredia. A na rad 
prišiel Miško. V tom čase 
nastúpil  
do prípravky.

Teta Danka
Odvtedy cestuje inštruk-

torka zo Zvolena do Kremnice 
každý týždeň. Len kvôli 
Miš kovi. Takmer 40 kilo-
metrov cesty autobusom 

Dvojicu spojilo Braillovo písmo

Kamarát 
Pichtov stroj

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie – s textom na kolenách 
a žiakom pred sebou.
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s pre stupom v Žiari, po 
vystúpení v Kremnici ešte 2 
km peši do kopca. Miško má 
tetu Danku len pre seba. Je 
prvým dieťa ťom, ktoré učí 
Braillovo písmo. Predtým učila 
len dospelých. Počas svojho 
pôsobenia v únii voviedla do 
sveta bodiek desiatich 
klientov. Ako sa vidiaca 
inštruktorka naučila Braillovo 
písmo? „Som samo uk,” 
vysvetľuje D. Hude cová. 
V sociálnej práci sú pre ňu 
najťažšie chvíle, keď vidí, že 
situácia klienta by sa mohla 
zlepšiť, on však ešte nie je 
otvorený novým mož nostiam. 
„Zásada je nenútiť ho, nepre-
sviedčať, nechať ho slobodne 
sa rozhodnúť. Ak človek príde 
sám na to, že potrebuje 
zmenu, výsledky sa dostavia. 
Je dobré byť s klientom 

v kon takte a doslova mu 
,prihrávať‘ situácie, ktoré mu 
pomôžu v motivácii.“

Sústredené písanie
„Stroj máš úplne našikmo, 

naprav si ho,” usmerňuje 
inš truktorka chlapca. 
Pokračuje v diktovaní. „Do 
mesta má ale veľký kus, musí 
ju tam odviezť autobus... 
Akým písmenom začíname? 
Veľkým... A s kravatou pôjde 
za kamarátkou z mesta... 
Pozor, dlhé á si zabudol... 
Možno sa aj v cukrárni za 
jeden stôl zmestia.“ Drobný 
žiak Miško sedí za nízkym 
stolom v logopedickej 
miestnosti školy. Skláňa 
hlávku hlboko nad tabuľu 
stola, pravou rukou ťahá 
valec, ľavou kontroluje 
napísané. Robí silné údery, až 

mu nadskakujú útle ramien-
ka. Krčí noštekom, špúli pery, 
v tvári čítať silné sústredenie. 
Zvučné údery stroja sa rozlie-
hajú priestormi školy. Po chvíli 
prichádza vyslobodenie: 
„Miško, dáme si prestávku?”

Rýchlejšie než rukou
Hoci píše i číta v Braillo-

vom písme veľmi rád, Miško 
prestávku neodmietne. 
Unavený nie je. Na otázku, či 
je písanie na Pichtovom 
písacom stroji ťažké, len 
pokrúti hlávkou: „Vôbec nie!” 
Rád si číta, najmä rozprávky. 
Najradšej má Soľ nad zlato. 
Jeho obľúbenými hrdinami 
sú škriatkovia. A v triede 
najlepší kamarát Števo Oláh. 
Z rodiny so šiestimi deťmi 
chodia štyri do tejto školy. 
Michalova mladšia sestra je 

Čítanie i písanie Braillovho písma baví Miška rovnako.
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svetlopla chá, ale vzdeláva sa 
tradič ným spôsobom. 

Miško je šikulka. Potrebuje 
sa naučiť rýchlejšie písať, lebo 
učivo im v triede už pani 
učiteľka diktuje. Piaty ročník 
je prvým, v ktorom si už žiaci 
píšu poznámky. A jediného 
nevidiaceho žiaka v celej 
triede učiteľka chváli – Miško 
píše najrýchlejšie spomedzi 
všetkých detí! Na slepeckom 
Pichtovom stroji píše rýchlej
šie ako deti, ktoré píšu rukou. 
„Semtam nejaké písmenko 
vynechá, ale dokáže to po 
sebe spoľahlivo prečítať,” 
žmurká teta Danka. Na lavici 
má položený stroj na bodové 
písmo, ktorý mu zabezpečila 
škola. Z napísaných pozná
mok sa Miško sám učí. 

Že na to mám
„Miško už vie v Braillovom 

písme čítať i písať. Teraz 
bude me pracovať na tom, 
aby písal presne, mal správny 
prstoklad a dokázal si zabez
pečiť poznámky v rýchlosti, 
ktorú budú od neho vyžado
vať,” hovorí o nastávajúcich 
týždňoch kurzu inštruktorka 
Dana Hudecová. Kontroluje 
hárok s riadkami v Braillovom 
písme, Miško chce vždy 
vedieť, koľko urobil chýb. 
Kým teta Danka opravuje, 
Miško sa rozhovorí o svojej 
budúcnosti. Chcel by byť 
spevákom. Najradšej spieva 
cigánske piesne. Jeho snom 

je stať sa reperom. Texty sa 
učí sám – počuje pieseň, 
niekoľkokrát si ju zopakuje 
a už ju vie. Potichučky spustí 
rytmické: „Jediné, čo mám, je 
hudba, čo hrám. A jediné, čo 
chcel som, je dostať ju k vám. 
A dnes vám hrám, ja užívam 
si to. Jediné, čo mal som, bol 
detský plán, ukázať všetkým, 
že na to mám.” V origináli 
spieva reper Kali. Túto má 
Miško najradšej: „Ale reperi 
spievajú aj škaredé slová. To 
by nemali.”

Hviezda na reperskom 
nebi

Teta Danka je milá, veľmi 
dobre sa s ňou učí. V škole má 
piatak Michal rád vlastivedu. 
Práve sa učia o muškátoch. 
„Chýb nie je veľa, Miško, poď, 
teraz text po sebe prečítaj,” 
podáva inštruktorka hárok 
papiera žiakovi. Brušká prstov 
sa začnú posúvať po papieri. 
Ich pohyb nasledujú slová. 
Jedno za druhým. Čítanie 
využije aj v príprave na 
recitačné súťaže. Nedávno 
reprezentoval školu v Brezne 
a Spišskej Novej Vsi, recitoval 
báseň Jožko Novák. Báseň si 
sám prepíše do Braillovho 
písma, potom sa ju naučí. 

Učebnice mu prepisuje teta 
Danka. Cez prázdniny. Už od 
prvého ročníka. Inak by bol 
Miško v novom školskom 
roku bez kníh. Zohratá 
dvojica – inštruktorka sociál
nej rehabilitácie Dana Hude
cová a jej malý žiak Michal – 
to spolu ťahajú od prípravky. 
Aj vďaka tejto vytrvalosti 
a vzájomnej náklonnosti je 
Miško samostatný, nie závislý 
od bezprostrednej pomoci 
svojho okolia. A ktovie, 
možno raz pribudne jedna 
hviezda na reperskom nebi.

Ivana Potočňáková
Foto: autorka

Prečo krava nenosí žiadnu 
kravatu... Kontrola ľavou 
rukou: „Nevynechal som 
žiadne písmeno?” Miškove 
údery sú presné a rázne.

Podľa Henriety Krnáčovej, zástupkyne riaditeľky, navštevuje  
v súčasnosti Špeciálnu základnú školu internátnu 57 žiakov. 
Väčšina z nich je zo spádovej oblasti Kremnice: 
Žiaru nad Hronom, Šášova, Hronskej Dúbravy. 
Pred dvoma rokmi oslávila škola 50. výročie svojho založenia. 
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„Z druhej svetovej vojny  
sa mnoho vojakov vrátilo 
so zni čeným zdravím či 
nezvrat ným zdravotným 
postihnutím. Po vojne bolo 
veľa úrazov aj medzi deťmi 
– našli nevybuchnutú 
muní  ciu, ktorá im explodo-
vala priamo v rukách. Pri 
výbuchu prišli o zrak aj 
o končatiny. Našli sa medzi 
nimi takí, ktorí sa naučili 
Braillovo písmo čítať špič-
kou jazyka alebo nosom.”

Slepecké bodové písmo 
bolo v minulosti jediným 
spojením nevidiacich 
s písaným textom. O jeho 
výučbe a význame hovoríme  
s Vladimírom Cintulom (61), 
odborným garantom ÚNSS 
pre Braillovo písmo. 
Aké bolo vaše prvé 
stretnutie s Braillovým 
písmom?

Je tomu už takmer 50 
rokov. Ako 12-ročný som 
nastúpil na druhý stupeň 
Základnej školy pre 
slabozrakých na Svrčej ulici 
v Bratislave. Dnes už školu 
navštevujú aj nevidiace deti, 
rovnako ako ZŠ internátnu 
pre nevidiacich a slabozra-
kých v Levoči. Predtým som 

už čosi počul o Braillovom 
písme, ale môj prvý dojem 
bol rozpačitý. Ak sa pozeráte 
na bodové písmo, ľahko si 
vytvoríte predstavu o štruk-
tú re, výzore a možných kon fi - 
guráciách. Ale keď sa musíte 
oprieť výlučne o hmat, je to 
niečo úplne iné. Hmat treba 
na čítanie vyškoliť. Doslova. 
Je rozdiel vo výučbe 
písma u detí a dospelých? 

Celkom iné je to u detí, 
ktoré od prvej triedy pracujú 

s Braillovým písmom, a iné 
u tých, ktorí stratili zrak 
v neskoršom veku. To je aj 
môj prípad. Ak niekto začal 
používať písmo už na prvom 
stupni, je preňho prirodze-
nou vecou. Rovnakou, ako 
pre prváčika v bežnej škole 
čítanie a písanie latinkou. 
Deti nič iné nepoznajú, učia 
sa ľahko, ich hmat je dobrý. 
Na kurzoch pre dospelých 
vidíme, že naučiť sa 
braillovskú abecedu nie je 
problém. Ťažkosti nie sú ani 
s písaním. Problémom je však 
naučiť sa čítať. 
Aká je najčastejšia  
príčina straty zraku 
v dospelosti?

U drvivej väčšiny ľudí je 
príčinou diabetes. Ten znižuje 
aj hmatovú vnímateľ nosť, 
citlivosť brušiek prstov.  
Aj preto je osvojenie si 
Braillovho písma vo vyššom 
veku neporovnateľne 
náročnejšie.
Sú bodky pod prstami  
pre deti viac čítaním  
alebo hrou? 

Prváčikovia v našej škole 
sa úplne rovnako zoznamujú 
s písmom – čítaním a písaním, 
ako prváci v bežnej škole. 
Akurát, že to naše je 
bodkované. V septembri, 
na začiatku školského roka, 
nevedia o abecede ešte nič 
a na konci roka čítajú a píšu. 
Prvý kontakt žiaka nie je so 
štandardným formátom 

Vladimír Cintula: 
„Hmat treba 
 na čítanie vyškoliť”

Nevidiaci študent, 
25-ročný Vladimír, stretol 
ženu svojho srdca  
vo vysokoškolskej 
posluchárni. Pomáhala mu 
s prepisovaním skrípt 
a nahrávok prednášok 
do Braillovho písma.
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Braillovho písma. Využívame 
na to pomôcky – tabuľky, 
do ktorých deti vsádzajú nity. 
Sú to zväčša hríbiky s veľkými 
hlavičkami. Pri hre si ani 
neuvedomujú, že si cvičia 
hmat a zároveň píšu písmen-
ká. Zoznamujú sa so „šesť-
bodím”. V šlabikároch majú 
zasa reliéfne obrázky a zväč-
še ný formát Braillovho písma. 
Sám vyučujete Braillovo 
písmo. Ktorá zásada je  
pri výučbe dôležitá? 

Učím ťažko slabozraké 
deti, ktoré majú progresívnu 
diagnózu s predpokladom, 
že v neskoršom veku prídu 
o zrak úplne. Každý, kto len 
trošku vidí, sa snaží na písmo 
pozerať zrakom. Aktívne 

využiť zvyšky zraku. Pri 
výučbe však dbáme o to, aby 
deti v čo najväčšej možnej 
miere využívali hmat. Je to 
záruka, že v dospelosti budú 
vedieť plynulo čítať. 
Základné školy každým 
rokom sužuje meškanie 
učebníc. Ako si s tým  
viete poradiť? 

Učebnice vydáva minister-
stvo školstva, ich braillovskú 
verziu tlačí Slovenská 
knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči. 
V ostatných rokoch sa často 
menia a učebnice 
v bodovom písme sa k nám 
dostávajú vždy oneskorene. 
Pomáhame si, ako vieme. 
Vidiace kolegy ne učiteľky 

prázdninové mesiace júl 
a august obetujú 
prepisovaniu učebníc 
do wordu, z ktorého potom 
na tlačiarni bodového písma 
vytlačia braillovskú verziu. Ja 
zase využívam elektronickú 
aktovku – deti si nahrajú 
obsah učebníc v digitálnej 
podobe do počítača. Výroba 
braillovských učebníc je 
nákladná. Kým sa dostanú 
do školy a k žiakovi, už sú 
opäť vymenené. A sme zasa 
na začiatku...
Aká je úloha rodiča 
v procese výučby dieťaťa 
so zrakovým 
postihnutím?

Nesmierne dôležitá. Ja 
som stratil zrak ako 12-ročný. 

Dlhoročnému predsedovi poroty Braillovskej olympiády pri hodnotení neunikne žiaden 
trestný bod. 
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Pre rodičov to bola isto 
neľahká situácia, no urobili 
geniálnu vec, ktorú mnohí 
dnešní rodičia nevedia 
pochopiť. Síce s ťažkým 
srdcom, ale pustili ma 
do sveta, kde som sa musel 
naučiť samostatne žiť. Bol to 
presný opak toho, čo vidíme 
teraz. Rodičia často volia 
superochranársky štýl. Je to 
až neskutočná opičia láska, 
ktorá deti ubíja a doslova 
ničí. V škole máme dieťa, 
ktoré chodí niekoľko rokov 
do tej istej triedy a nevie 
z nej samo vyjsť von. Ďalšie 
sú už na druhom stupni 
a potrebujú pomoc pri 
obliekaní. V škole síce majú 
ako predmet priestorovú 
orientáciu a samostatný 
pohyb i sebaobsluhu, ale 
nemajú podporu 
k samostatnosti v rodine. 
Ako tínedžer ste sa dostali 
do Prahy. Sám a nevidiaci. 
Študuj! Išlo to? 

Jednou vetou – čas prežitý 
na Gymnáziu pre zrakovo 
postihnutú mládež v Prahe 
bol najkrajším obdobím 
môjho života. Bývali sme 
na Vinohradoch, internát 
s obrovským dvorom stál 
vedľa Masarykovej vily. Keď 
sme povedali vychovávateľo-
vi, že prídeme neskôr, 
uškrnul sa: po desiatej si 
zabezpečte príchod cez 
okno! Triedna profesorka 
hovorila mojim rodičom, že 

sa neučím. Ale nebolo kedy! 
Bolo to päť nádherných 
rokov. Zo študentských čias 
poznám niektoré osobnosti 
z českej komunity 
nevidiacich – Josefa Cerhu, 
dnes riaditeľa Tyfloservisu 
Praha či Zbyňka Galvasa, 
psychológa. Obaja sa 
profesijne venujú ľuďom so 
zrakovým postihnutím. 

Nasledoval návrat 
na Slovensko a štúdium 
filozofie a histórie na FF UK...
Mojimi jedinými dvoma 
pomôckami počas štúdia boli 
Pichtov písací stroj a veľký 
kotúčový magnetofón. 
Na ten som si so súhlasom 
školy nahrával prednášky 
a potom prácne prepisoval. 
Alebo mi rodičia, neskôr 
spolužiačka Alenka, dnes už 
manželka, čítali skriptá. Nedá 

sa to ani porovnať s dnešný-
mi podmienkami, študenti 
dostávajú študijné materiály 
v elektronickej podobe. 
V Prahe bolo v tom čase už 
bežné, že nevidiaci študoval 
na vysokej škole, a na 
Slovensku som bol za exota. 
Čo všetko môžu dnes 
využiť študenti so 
zrakovým postihnutím 
na stredných a vysokých 
školách?

Študijná literatúra je 
nepo rovnateľne dostupnej-
šia. V digitálnej podobe je 
spracovaná nielen beletria, 
ale aj vedecká a odborná 
literatúra. Komplexné služby 
študentom poskytuje 
Centrum podpory študentov 
so špecifickými potrebami, 
ktoré pracuje pri Univerzite 
Komenského. Dnes majú už 

Prsty zručného čitateľa Braillovho písma sa pohybujú po papie - 
ri rovnako rýchlo, ako zrak vidiaceho čitateľa po písmenách.
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malé deti všetko v note-
bookoch. Ale musím 
povedať, že hoci sa elektro-
nické knihy dajú získať veľmi 
ľahko, mnohé deti preferujú 
knihy v Braillovom písme. 
Čítajú ich potajomky pod 
perinou aj do tretej rána! 
Asistenčné technológie  
sú konkurenciou pre 
Braillovo písmo.  
Nehrozí mu zánik?

Braillovo písmo určite 
nezanikne. Všeobecný trend 
je, že aspoň prečítať si názov 
lieku v Braillovom písme 
na škatuľke by mal vedieť 
každý nevidiaci. Bodové 
písmo je prvkom základnej 
gramotnosti nevidiacich. 
V akom veku sa pri strate 
zraku ešte „oplatí“ začať 
učiť bodové písmo?

Vek tu nehrá žiadnu rolu. 
Ešte v časoch fungovania 
Zväzu invalidov som viedol 
2-týždňové kurzy výučby 
Braillovho písma. Mnohí 
účastníci boli vo vysokom 
dôchodcovskom veku. 
Braillovskú abecedu 
a základy písania sa skutočne 
možno naučiť za dva týždne. 
Čítanie však nie. Abeceda je 
veľmi logicky štruktúrovaná. 
Mal som žiakov, ktorí k nám 
do školy prišli s ťažko oslabe-
ným zrakom a v priebehu 4 
mesiacov veľmi slušne čítali. 
Je to otázka motivácie. 
Ste dlhoročným predse
dom poroty – súťaže 

v čítaní a písaní Braillovho 
písma. Aké výnimočné 
momenty z tohto celoslo
venského podujatia vám 
utkveli v pamäti?

Ľudia radi súťažia. Keď je 
niekto na súťaži po prvý raz 
alebo má trému, po jeho 
súťažnom výkone je papier 
s textom v Braillovom písme 
až mokrý. Alebo tak tlačí 
na papier, že braillovské 
bodky vyhladí. Účastníci sa 
so súťažným textom 
stretávajú po prvý raz až 
priamo na podujatí. Jedna 
súťažiaca z Nitry čítala 
spôsobom, že porote padla 
sánka: ako profesionálna 
moderátorka v rozhlase! 
Nádherne intono vala, robila 
prestávky, zručne narábala 
s hlasom. Ďalší súťažiaci mal 
zasa takú kadenciu slov, že aj 
legendár ny rozhlasový 
moderátor Gabo Zelenay by 
sa pri ňom červenal. Hotový 
guľomet. S pobavením 
spomínam aj na súťažiaceho, 
ktorý neuro bil pri čítaní ani 
jedinú chybu. Docielil to tak, 
že položil prst na prvé 
písmeno a päť minút sa 
z neho nepohol.

Únia už niekoľko rokov 
hovorí o potrebe 
ustanovenia braillovskej 
autority na Slovensku. Čo 
to znamená?

Pred dvoma desaťročiami 
ÚNSS oslovila ministerstvo 
kultúry s tým, že je potrebné 
kodifikovať Braillovo písmo 
na Slovensku. Fungovalo 
vždy takpovediac na základe 
zvykového práva. Zároveň 
bolo potrebné zadefinovať 
niekoľko nových znakov. 
Ministerstvo síce akceptovalo 
braillovský kód, v tom čase 
iniciatívne vypracovaný 
ÚNSS a ďalšími inštitúciami 
pre nevidiacich, ale nikdy ho 
oficiálne neuznalo ako 
povinný štandard. Dnes je tu 
opäť potreba obnovenia 
kodifikácie, najmä z pohľadu 
technického a matematic-
kého zápisu a využitia 
na braillovských displejoch 
počítačových zariadení. Stále 
nám však chýba oficiálny 
orgán – braillovská autorita, 
ktorá by vydávala záväzné 
pravidlá Braillovho písma.

Zhovárala sa 
Ivana Potočňáková

Foto: autorka a archív V. C.

Vladimír Cintula je rodený Bratislavčan. Zrak stratil ako 12-ročný 
následkom úrazu. Študoval na Gymnáziu pre zrakovo postihnutú 
mládež v Prahe a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Učí na Základnej škole internátnej pre nevidiacich a slabo-
zrakých v Bratislave. Je jedným zo zakladateľov Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (1990) a členom jej Ústrednej rady.
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V prvom polroku sa usku-
točnili 4 kvalifikačné kolá, 
v ktorých zápolilo 41 súťažia-
cich. Najúspešnejší postúpili 
do bratislavského finále. 
Konalo sa 17.–18. novembra. 
Domovskú strechu mu 
poskytla Mestská knižnica 
na Kapucínskej ulici.

Rýchlo a presne zároveň
Šestnásť aktívnych použí-

vateľov bodkovaného písma 
položilo jeden za druhým 
brušká prstov na papier 
a klávesy Pichtovho písacieho 
stroja, porota zasa na stopky 
a zro dila sa výsledková listina.  
V klasickej disciplíne – čítaní 
Braillovho písma – boli súťa- 
žiaci rozdelení do dvoch 
kategórií podľa toho, kedy si 
písmo osvojili. Hodnotil sa 
počet správne prečítaných 
slov za dve minúty. V I. kate-
górii dosiahla najlepší výsle-
dok Kvetoslava Bedeová 
na sledovaná Zuzanou Pohan-

kovou a Dianou Verešovou 
s Ondrejom Petrom. Víťazka 
prečítala v stanovenom 
2-mi nútovom limite úcty-
hodných 215 slov!

V II. kategórii čítania do- 
minovala Jana Hrnčárová (90 
slov) pred Ivetou Zbran kovou 
a tretím Norbertom Ondrej-
kom. V ďalších disciplínach  
sa už súťažilo len v jednej 
kategórii. Druhou klasickou 

disciplínou bolo písanie 
na slepeckom písacom stroji 
– na rýchlosť a súčasne pres-
nosť. Víťazná Michaela 
Fučková dokázala napísať 
trojminútový diktát s prieme-
rom 201 správnych úderov 
za minútu. Ďalšie miesta 

obsadili Vladimír Hudák (185 
úderov za minú tu) a Ondrej 
Rosík (180).

Lekáreň
V korektúre braillovského 

textu mali súťažiaci za úlohu 
objaviť všetky chyby a presne 
ich zapísať v čo najkratšom 
čase. Najlepšie si počínali 
Michaela Fučková, Zuzana 
Pohanková a Kvetoslava 

Olympiáda plná bodiek v premiére úspešná

Pocta pánu Braillovi
ÚNSS vyhlásila v marci prvý ročník Braillovskej 
olympiády – podujatia, ktoré nadväzuje na úspešnú 
celoslovenskú súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma. 
Únia ju organizovala v rokoch 1992–2015. V záujme 
zatraktívnenia organizátori rozšírili tradičné súťažné 
disciplíny o dve nové: Korektúra textu a Lekáreň. 
Poslaním akcie je propagácia Braillovho písma ako 
ná stroja gramotnosti nevidiacich a podpora jeho výučby.

Zuzka Pohanková zo Zvolena číta ako blesk. Vo svojej 
kategórii obsadila 2. miesto.
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Ho lešťáková. Hravosť do 
olym piády vniesla druhá no vá 
disciplína Lekáreň. Škatuľ ky 
liekov, ktoré sa dostáva jú 
do rúk pacientom, sú ozna če
né Braillovým písmom. 
Úlo hou súťažiacich bo lo 
identifikovať názvy liekov 
v balíčku, porovnať ich s prilo
ženým zoznamom liekov 
v Braillovom písme a nájsť 
rozdiely. Najzručnejšou „pani 
lekár ničkou” sa stala Kveto
slava Holešťáková pred 
dvojicou na druhom mieste 
Miriam Genskou a Janou 
Pramukovou a tretím Vladimí
rom Hudákom.

Bratislava v slúchadlách
Prehliadka hlavného mes ta 

vyhliadkovým vozid lom bola 
pre účastníkov olympiá dy 
a ich sprievodcov jedineč nou 
príležitosťou privoňať 
k atmosfére predsviatočnej 
Bratislavy. Vďaka ústretovosti 
spoločnosti Tour4u absolvo

vali trasu Hradný okruh, ktorý 
vedie historickým centrom. 
Prešporáčik – nový symbol 
Bratislavy – previezol pasažie
rov od Slovenskej filharmó nie, 
cez Obchodnú ulicu, okolo 
obrátenej pyramídy 
Slovenského rozhlasu, Gras
salkovichovho paláca – sídla 

pre zidenta SR až na Bratislav
ský hrad. Po polhodinovej 
prehliadke nádvoria nasledo
vala jazda okolo Katedrály sv. 
Martina späť k historickej 
budove SND. Braillisti ocenili 
pútavý audiokomentár počas 
celej jazdy i profesionálny 
prístup vodiča Prešporáčika.

Hor sa na Bodkobranie 
Vyvrcholením 2dňového 

podujatia bol slávnostný 

ga la večer s názvom Bodko
branie pripravený v spoluprá
ci s Vysokou školou múzic
kých umení. Jeho program 
bol súčasťou Noci divadiel 
2017. Diváci sa na ňom hra
vou formou oboznámili  
s princípom Braillovho písma, 
jeho čítania i písania. Dvojice 

Súťažná disciplína lekáreň dala priestor na porovnanie síl  
vo dvojiciach. Dve najvyššie priečky na stupni víťazov 
obsadila dvojica: Kvetka Holešťáková (vľavo) si odniesla 
do Levo če pomyslené zlato a Miriam Genská do Rimavskej 
Soboty striebro.

Rýchlo a správne. Také bolo zadanie v súťaži v písaní 
na Pichtovom stroji. Oba predpoklady najlepšie splnili 
(zľava) Miška Fučková z Martina na 1. mieste, Ondro Rosík 
z Jasenia (3.) a Vlado Hudák z Kokšova – Bakše (2.)
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zložené z víťazov Braillovskej 
olympiády – nevidiacich pou- 
žívateľov Braillovho pís ma  
a budúcich hercov – študen-
tov 2. ročníka herectva čítali 
dia lógy zo Shakes pearov ho 
Sna noci svätoján skej  

a Othel la a z Moliérovho 
Mizantropa. Pre účastníkov 
v hľadisku bolo skutočným 
zážitkom pozorovať a počú-
vať, že v rýchlosti čítania 
textov, dramatickosti v hlase 
ani nasadení vystupujúce 
finalistky súťaže v ničom 
ne zaostávali za budúcimi 
pro fesionálnymi hercami! 
Jedným z vrcholov večera 

bolo klavírne vystúpenie 
ďal šieho finalistu Ondreja 
Rosíka s vlastnou skladbou 
Pocta pánu Braillovi.

 Braillovskú olympiádu 
pripravila ÚNSS s podpo
rou Ministerstva kultúry 
SR a spoločnosti Novartis.

-ipo-, foto: autorka

Spoločná 
fotografia 
pred 
historickou 
budovou 
Slovenského 
národného 
divadla.

Janka Hrnčárová ako Desdemona, Kristián Kozmenko ako 
Othello. Ona číta reliéfne bodky, on čiernotlačové písmená. 
Villiam Shakespeare by bol isto spokojný.

Moderátor večera Josef 
Zbranek divákom pomo cou 
golfových loptičiek 
a 6-miestneho boxu na va- 
jíčka ukázal, ako kombiná-
cia 1 až 5 reliéfnych bodov 
vytvára písmená.
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Braillovo písmo. Kompe tencia, nezávislosť a rovnosť. Dva stĺpce 
po troch bodoch, kombináciou ktorých možno zaznačiť písmená 
abecedy, interpunkčné znamienka, matematické a chemické sym bo
ly, dokonca noty. Vynález Louisa Brailla môže smelo konkurovať 
akémukoľvek inému písmu – svojím rozmerom aj obsahom je plno
hodnotným systémom, má svoju logiku, zákonitosti a postupnosť. 
Dôkazom jeho geniality je aj fakt, že ani takmer 200 rokov po jeho 
vzniku sa tento nástroj komunikácie nedostáva do úzadia a nemôžu 
ho nahradiť ani mo derné technické a technologické výdobytky.

a
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d

m

e

n
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o
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• Louis Braille mal len 15 ro- 
kov, keď vymyslel tento ge- 
niálny nástroj komuniká cie, 
• o zrak prišiel nešťastnou 
náhodou ako 3-ročný (v ro ku 
1812) behajúc po otco vej 
dielni spadol a vypichol si 
pra vé oko šidlom, ktoré držal 
v ruke,
• v Uhorsku zaviedli písmo  
v roku 1893,

• prvé slovenské učebnice 
tlačené Braillovou abecedou 
vyšli po roku 1923,
• podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám môže 
nevidiaci žiadať informácie  
v Braillovom písme, 
• zásielky písané v Braillovom 
písme prepravuje Slovenská 
pošta bezplatne,
• hrad Stará Ľubovňa je na 

Slo vensku lídrom v sprí stup-
ňovaní pamiatok ľuďom so 
zrako vým postihnutím – celý 
sprie vodca expozíciou je 
v Braillovom písme,
• základná abeceda  
Braillovho písma v rozličných 
jazykoch je rovnaká, rozdiely 
sú v špecifických znakoch: 
diakritike, mäkčeňoch, 
dĺžňoch.

s t u v w x y z

Čo možno neviete o Braillovom písme

História slepeckej tlačiarne 
na Slovensku sa píše od 1. ok- 
tóbra 1948. Slovenská kniž nica 
pre nevidiacich (SKN) Mateja 
Hre bendu v Levoči je špeciál-
nou knižnicou a súčas ne 
vydava teľ stvom periodi ckých 
a neperiodických doku men-
tov v špeciálnych formách. 
Vydáva ich v Braillovom pís - 
 me, zvuko vých nahrávkach, 
zväčšenom čiernotlačo vom 
písme, digitál nej podobe, 
reliéfnej grafike. SKN je 
príspevkovou organi záciou 

Ministerstva kultúry SR. Jej 
služby využívajú výhradne 
nevidiaci, slabozrakí a inak 
zdravotne postihnutí ľudia.

Šlabikár Prvé krôčky z roku 
1948 bol prvou vytlačenou 
učebnicou v slepeckej tlačiar-
ni. V súčasnosti SKN okrem 
kníh, časopisov a učebníc  
v Braillovom písme vydáva  
a tlačí rôzne tlačoviny, kalen-
dáre a pohľadnice. Spracová-
va ním reliéfnych obrázkov do 
publikácií podporuje hmato vé 
vnímanie nevidiacich  

a slabo zrakých. Bezplatne im 
posky tuje absenčné, prezenč-
né a zásielkové výpožičné 
služby. V ponuke knižničného 
fondu je beletria, náučná 
lite ratúra, učebnice, hudob-
niny i ko mentované filmy. 
Špecializo vaný knižničný fond 
SKN obsahuje viac ako 5500 
titulov zvuko vých kníh  
a takmer 2700 titulov kníh  
v Braillovom písme. Využíva 
ho viac ako 2000 používate ľov 
zo SR a zahraničia.

Zdroj: skn.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči
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Piatok trinásteho. Ideálny 
čas na dopravno-preventívnu 
akciu. Počas 8. ročníka Dňa 
bielej palice sa vodiči na 
slovenských cestách ocitli pod 
drobnohľadom preventistov 
z krajských riaditeľstiev 
Prezídia Policajného zboru SR, 
Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy a dobro-
voľníkov ÚNSS. Informačné 
letáky pre všetkých a osviežo-
vače vzduchu do auta pre 
ohľaduplných sa rozdávali na 
54 priechodoch pre chodcov  
v 47 slovenských mestách. 

Ako to vyzeralo  
na priechodoch

Nevidiaci figuranti – aktívni 
používatelia bielej palice – na 

priechodoch pre chodcov 
signalizovali vôľu prejsť na 
opačnú stranu vozovky. 
Niekoľko desiatok metrov za 
priechodom stáli policajné 
hliadky. Tie vodičov, ktorí 
nevidiacemu chodcovi nedali 
prednosť, poučili o priestupku 
a odovzdali im informačný 
leták s vysvetlením funkcie 
bielej palice. Žiadne pokuty sa 
v tento deň neudeľovali.

Bez stresu na oboch 
stranách

V tohtoročnej štatistike 
akcie svieti číslo 18,3. Presne 
toľko percent áut nedalo 
chodcom s bielou palicou po 
signalizácii na priechode 
prednosť. Najmenej zodpo-

Vstúpiť na vozovku s bielou 
palicou je riadny adrenalín. 
V brati slavskej mestskej časti 
Ružinov figurant ke Evke 
Baránikovej tmavá Škoda 
Octavia takmer prešla päty. 
Kolesá ďalších dvoch  
vozidiel prešli len niekoľko 
centimetrov popred kon-
covku bielej palice. „Nič to, 
veď som poistená!” nedala  
sa odradiť odvážna Eva.

Na Ursínyho ulici 
v mestskej časti Rača 
testovala ohľadupl-
nosť vodičov dvojica 
figurantov Silvia 
Rei ne rová a Ján 
Cesnek. V priebehu 
prvej hodiny akcie 
hlásili priebežný 
výsledok: 52 vozidiel 
zastavilo, 3 im nedali 
prednosť. Štatistiku 
viedol dobrovoľník 
František Zemanovič.

Cestounecestou 
s bielou palicou
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vedne sa správali vodiči v 
Bratislavskom (27,4 %), 
najzodpovednejšie sa jazdilo  
v Košickom kraji (12,7 %). Na 
porovnanie, v roku 2016 sa 
akcia uskutočnila v 49 
mestách a na 57 priechodoch 
pre chodcov. Nevidiacemu 
vtedy nezastavilo 19,5 % 
vodičov. Neslávne prvenstvo 
zabezpečilo 29 % Prešovské-
mu kraju, pochvala za ohľadu-
plnosť smerovala na západ – 
Trenčiansky kraj sa hrdil 13 %.

„Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s nami pustili do realizácie 

Dňa bielej palice 2017,” 
povedala koordinátorka akcie 
Dušana Blašková. „Alfou aj 
omegou sú pre nás ľudia so 
zrakovým postihnutím. Je to 
pre nich, s nimi a o nich. Ako 
ktokoľvek iný, aj oni sa púšťajú 
cestou-necestou, akurát  
s bielou palicou v ruke a vodiči 
sa musia naučiť, ako stretnutie 
s nimi zvládnuť bez stresu  
a hlavne bez nebezpečenstva 
pre obe strany,” dodala.

-red-
Foto: Ivana Potočňáková

Je dobré 
vedieť
•  biela palica je symbolom 

nevidiacich a zároveň pomôc-
kou pri zvládaní samostatné-
ho a bezpečného pohybu,

•  matku bielej palice Francúzku 
Guille d́ Herbemontovú 
inšpiroval pri vzniku pomôcky 
v roku 1931 nástroj na 
regulovanie dopravy, ktorým 
policajti riadili premávku na 
parížskych križovatkách,

•  Svetová rada pre blaho 
slep cov odporučila všetkým 
vlá dam rešpektovať bielu 
pali cu ako oficiálny znak 
nevi dia cich,

•  ÚNSS každoročne vyhlasuje 
celoslovenskú akciu pri 
príleži tosti Svetového dňa 
bielej palice – pripadá  
na 15. október,

•  vodič je povinný dodržať 
ustanovenia zákona o cestnej 
premávke 8/2009 Z. z. 
a človeku s bielou palicou dať 
na priechode pre chodcov 
prednosť,

•  signalizačná funkcia palice je 
vyjadrená bielou farbou 
a reflexnými prvkami 

•  zoznam miest, v ktorých sa 
akcia uskutoční, zverejňuje  
únia na www.unss.sk

•  na stránke je aj inš truktážne 
video Bezpečne na ces tách 
s bielou palicou o tom, ako 
správne reagovať pri stretnutí 
s nevidiacim. 

Preventistka Patrícia Sikelová sa zúčastňuje na 
celoslovenskej akcii pravidelne. „Vodiči viditeľne menia 
svoje správanie, už nepoužívajú výhovorky typu: nevidel 
som ho, ponáhľam sa... ako pred ôsmimi rokmi. Veľmi rada 
spolupracujem na Dni bielej palice. Je dôkazom, že 
prevencia má zmysel.“ Na snímke P. Sikelová zastavuje 
mladú vodičku, ktorá nedala dvojici chodcov s bielou 
palicou prednosť: „Ako dlho máte vodičský preukaz? Dnes 
to bude len napomenutie. V letáčiku máte všetky 
informácie o bielej palici, doma si ho v pokoji prečítajte.“

http://www.unss.sk
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Blindrevue.sk je elektronic-
ký časopis pre priaznivcov 
počítačov, mobilných telefó-
nov a technických hračiek. Od 
iných časopisov ho odlišuje 
dôležitá charakteristi ka – je 
ur čený ľuďom so zrakovým 
postihnu tím. Centrum tech-
nic kých a informačných 
služieb ÚNSS v minulosti 
orga nizovalo tábory Reset 
zamerané na informačno-
komunikačné technológie. Po 
ich ukončení sa zrodil 
samostat ný interne tový portál 
Blindrevue.sk. 

Pribudli nové sekcie 
Slovník a Návody. V slovníku 
možno nájsť vysvet lené IKT 
výrazy, v návodoch inštrukcie 
na prácu s aplikáciami pomo-
cou asistenčných technológií. 
Používatelia sa môžu pozrieť, 
ktoré články sú najčítanejšie, 
alebo zobraziť si zoznam 
článkov podľa kategórií. 
Nechýba možnosť komen-
tárov pod článkami. Portál 
uverejnil články o práci s kan-
celárskym balí kom Microsoft 
Office 365, sledovaní tzv. RSS 
kanálov v aplikácii Mozilla 
Thunder bird, internetovom 
úložisku Google Disk či ako sa 
vyspo riadať s CAPTCHA – 

bezpeč nostným mechaniz-
mom zabraňujúcim zneužíva-
niu online služieb. Časopis 
prináša aj články o sade 
aplikácií COrvus pre mobilné 
telefóny s operačným systé-
mom Android, komentova-
nom televíznom vysielaní, 
informačných tabuliach 
príchodov a odchodov vlakov 
od ŽSR či prístupnosti smart-
fónu Samsung Galaxy A3.

Návštevníci portálu sa 
môžu tešiť na pokračovanie 
série článkov o Microsoft 
Office 365, na základy progra-
movania v jazyku Python 
s čítačom obrazovky, Google 

Mapy, Cestovné poriadky 
v mobile i Google zálohova nie 
a synchronizáciu. Okrem 
veľkých článkov bude 
Blindrevue uverejňovať aj 
flashky – krátke aktuálne 
novinky zo sveta IKT. Prinesie 
aj novú rubriku zameranú na 
riešenia problémov týkajúcich 
sa aplikácií a asistenčných 
technológií. Novinky zo sveta 
technológií už používatelia 
portálu nebudú musieť 
vyhľadávať sami – prostred-
níc tvom Newslettera ich budú 
raz štvrťročne dostávať do 
emailovej schránky. Stačí sa 
prihlásiť na jeho odber.

Pripomienky alebo návrhy 
možno posielať prostredníc-
tvom kontaktného formulára 
na stránke, správy na email 
kontakt@blindrevue.sk alebo 
stránky na Facebooku.

Peter Teplický, foto: autor

Blindrevue.sk – 
okno do sveta 
technológií

https://blindrevue.sk/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzMsInZpZXciOiJ0cmFja2VyIiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2JsaW5kcmV2dWUuc2tcL3Nsb3ZuaWtcLyJ9/
https://blindrevue.sk/sendpress/eyJpZCI6MCwicmVwb3J0IjozMzMsInZpZXciOiJ0cmFja2VyIiwidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2JsaW5kcmV2dWUuc2tcL25hdm9keVwvIn0/


 My vás nevidíme, 
 ale vážime si, 

 že vy vidíte nás
Únia nevidiacich a slabo zrakých Slovenska je  
najväč šia organizácia svojho druhu na Slovensku,  
ktorá pomáha ľuďom prekonávať na prvý pohľad 
nezvládnuteľ né situácie spojené so stratou zraku  
alebo jeho vážnym poškodením.

Darujte nám, prosím, 2 % z vašich daní  
a umožnite nám poskytovať účinnú pomoc  
nevidiacim a slabozrakým. Títo ľudia ju potrebujú.

Finančné prostriedky budú použité na kurzy  
a pro gramy, ktoré pomáhajú zrakovo  
postihnutým viesť plnohod notný život:

•  čítanie a písanie Braillovho písma,
•  samostatný pohyb s bielou palicou  

na verejných priestranstvách a v doprave,
•  prácu s počítačom s hlasovým výstupom,
•  preventívne zrakové programy pre deti  

v materských školách,
•  každodenné činnosti ako upratovanie,  

varenie či osobná hygiena,
•  aktivity pre nevidiace a slabozraké deti  

a mládež,
•  vzájomnú svojpomoc ľudí so zrakovým  

postihnutím,
•  kultúrne či športové aktivity a tvorivé dielne.

Ďakujeme, že v našej práci  
vidíte zmysel.

www.unss.sk

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov):
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00683876

Sídlo: Sekulská 672/1, 842 50 Bratislava
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S Patrikom v kuchyni
Viesť nezávislý a samostat

ný život. Doma, v škole, 
v prá ci, vo voľnom čase. Aj so 
zrakovým postihnutím. Cieľ, 
ktorý nevidiacich a slabo
zrakých ľudí posúva vpred. 
Prakticky nevidiacu Katku (38) 
z Bratislavy priviedol do 
kuchyne, ktorá sa stala jej 
kráľovstvom. Varí a pečie.  
A pred Vianocami sa podujala 
naučiť piecť aj Patrika 
Hermana, podľa jeho slov 
kuchynské nemehlo. 
Moderátor televízie Markíza 
a člen redakčnej rady 
OKAmihu so zmesou nadše
nia a bázne prijal pozvanie do 
kuchyne Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
v BratislaveKarlovej Vsi, 
v kto rej sa sebaobsluhe učia 
nevidiaci klienti z Bratislavské
ho kraja. Reportáž z peče nia 
nasnímala aj kamera televízie, 
ktorá ju odvysiela v Patrikovej 
relácii Reflex.

Recept na zahodenie
Prvým krokom je ustroje

nie, druhým nasadenie 

klapiek. Hlavní hrdinovia 
vianočného pečenia si 
navzájom zaväzujú kuchynské 
zástery, Katka za 
krýva Patrikovi oči nepriehľad
nou čiernou tkaninou. Aby 
boli ich sily vyrovnané. Kde 
máme recept? Moderátor drží 
v ruke papier so zozna mom 
surovín a postupom. „Hm, na 
čo nám vlastne je? Ani jeden 
z nás naň nevidí,” zaha dzuje 

papier za hlavu. „Piekla som 
tento hrnčekový koláč niekoľ
kokrát, postup si pamätám,” 
upokojuje ho Katka. 

Dve cestá v tme
Na pracovnej doske sú 

pri pravené suroviny a kuchyn
ské náradie. V Patrikovej tvári 
možno čítať napätie. Pred 
chvíľou si kuchyňu prezrel, 
teraz vidí len tmu. Kde stojí 

Pohyb v kuchyni nie je veda. Ak vidíte.

Piekli sme koláč 
porozumenia

„Pobyt v kuchyni je pre mňa všeobecne komplikovaný 
a problematický a dnešné pečenie boli skutočne galeje.” 
Moderátor zhmotňuje svoju čerstvú skúsenosť do slov: 
„Človek si neuvedomuje, aký obrovský dar má, ak vidí. Môže 
siahnuť po veciach, ktoré potrebuje, sledovať každý svoj 
krok. Ak to odrazu robíte bez zraku, zistíte, aké náročné to je.”

Dokončenie z 1. strany
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hrnček, ktorý bude dnes 
potrebovať niekoľkokrát? Na 
koláč treba vymiešať dve 
cestá, jedno múkové, druhé 
tvarohové. Katka ho sprevádza 
slovom: „Vezmeme si misku 
a hrnček, najprv doň nasype-

me múku.“ Koľko múky? Ako 
budem vedieť, že hrnček je 
plný? Sú len dve možnosti: 
buď bude málo, alebo 
presypem. Čože, mlieko?! Čo 
keď rozlejem? Bojovník Patrik 
Herman robí prvé kroky ku 
kuchynskej samostatnosti.

Hmat a sluch na pomoc
„Hrnček obopneš prstami 

pravej ruky, ukazovák vložíš 

dovnútra. Pribúdajúcu múku 
a neskôr mlieko budeš cítiť na 
ukazováku,“ vysvetľuje Katka. 
Skúsenou rukou ukazuje 
pohyby, ktoré sú pre ňu 
prirodzené. „Neviem, či som 
nenalial veľa mlieka. Nejako to 

čľapoce.“ Spotené čelo svedčí 
o plnom sústredení. 
Najzákernejšia časť pečenia 
ešte len príde. Vajíčka. Kým sa 
nevidiaci naučí rozbíjať 
vajíčka, koľko ich skončí na 
zemi? Patrik maskuje neistotu 
vtipom, no práca je práca. 
Rozbíja zaradom jedno, druhé, 
tretie, štvrté. Ako viem, či nie 
je v miske aj kúsok škrupiny? 
A ako rozoznám, či držím 

vrecko s múkou alebo cuk-
rom? Jednoducho – strčíš do 
vrecka prst a oblížeš ho!  
Katka s pobavením učí svojho 
kuchynského partnera  
spoľah núť sa na hmat, sluch  
a chuť.

Koľko? Od oka!
V domácej kuchyni sa 

Katka orientuje veľmi dobre. 
Presne vie, kde je čo uložené. 
Býva s rodičmi a aj oni vedia, 
aké dôležité je pre nevidiacich 
nájsť predmety vždy na 
svojom mieste. Podáva 
Patrikovi habarku, ten mieša 
cesto o stošesť: „Toto je jediná 
fáza, v ktorej sa cítim byť istý!“ 
Užíva si ju naplno. No každej 

„Vôbec netuším, čo robím, ale robím podľa inštrukcií,” s disciplínou sebe vlastnou Patrik ako 
kuchársky elév nastavuje teplotu na sporáku.
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rozkoši je raz koniec: „Myslíš, 
že už by stačilo?“ Katka 
s pokojom v hlase uisťuje: „Ja 
vždy miešam od oka. Veľa vecí 
tak robím.“ Od oka, rozumej 
– odhadom. Katka vycíti 
Patrikove rozpaky pri použití 
spojenia „od oka“. Žiadne 
obavy, bežne ho používam!

Ďaleko nezájdeš 
Máme cesto správne hus - 

té? Vyskúšame. Ochutnáme. 
Kde je lyžica? „Príborník je po 
tvojej pravej ruke. Poď chrb-

tom ruky po vrchnej hrane 
kuchynskej dosky a nájdeš 
ho,“ naviguje Katarína. Patrik 
sa vydáva na prieskum: 
„Idem... vrážam do predme-
tov, kým ma nezasta via, až 
zistím...“ „Že ďaleko nezájdeš,“ 
vyslobodzuje hľadajúceho 
podaním lyžice. „Vyzerá to ako 
koláč na pitie,“ neskrýva údiv 
mužská polovica dvojice 
chutnajúc cesto. Stojí pred 
ňou ďalší everest: vyliať obe 
cestá do pekáča a vložiť ho do 
rúry. „Rukou ohmataj pekáč, či 

je vymastený po celej ploche.“ 
Katka drží kormidlo pečenia 
pevne v rukách: „Druhou 
nalievaj cesto.“ Víťazoslávny 
úsmev na Paťovej tvári odrazu 
zamrzne: „Začínam mať zlý 
pocit.“ Štvrtina cesta steká po 
pracovnej doske na podlahu. 

Uvidíme podľa chuti
Jedna z najťažších chvíľ – 

vloženie pekáča do horúcej 
rúry – je za nami. Katka nasta-
vuje na svojom mobile časo-
vač. Dvojicu delí 40 minút od 
poznania, či je výsledok ich 
snaženia na zjedenie. Čas 
pečenia na upratanie pracov-
nej dosky a umytie riadu. Po 
ňom Katka vyberá pekáč 
z rúry. Chvíľa napätia: „Vonia 
nám to pekne! Ako koláč 
vyzerá? Lebo ja neviem,” krúti 
hlavou Patrik s klapkami na 
očiach. „Ja tiež nie,” smeje sa 
Katka. Uvidíme podľa chuti. 
Moderátor sa vopred vzdáva 
cti zarezať ostrým nožom do 
koláča: „Rež! Čo sme si 
napiekli, to si aj zjeme.”

Súzvuk zmyslov
Pri kávičke a vychladnutom 

koláči aktéri kuchynského 

„Katka, aj tebe sa stáva, že dáš 
viac surovín, ako je v recepte?” 
Skúsenosť sa nezaprie: „Skôr sa 
mi stane, že dám menej. A to je 
asi lepší prípad – vždy sa dá 
doliať, dosypať ako opačne.”
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zápolenia s úľavou hovoria 
o čerstvom zážitku. „Napriek 
tomu, že som sa snažil opierať 
o ďalšie svoje zmysly – sluch  
a hmat – zradili ma. My, 
vidiaci, sa spoliehame na 
súzvuk našich zmyslov, a keď 
odrazu nevidíme, je to vážny 
prob lém. S mnohými vecami 
som vopred rátal. Tušil som, že 
nastanú. Ale v priebehu 
prípravy pečenia vystupovali 
ďalšie a ďalšie, s ktorými som 
absolútne nepočítal! Keby 
som tu nemal Katku, nepora-
dím si,” priznáva Patrik. „Na to, 
že bol po prvý raz v kuchyni 
ako nevidiaci, bol Paťo 
dobrým žiakom“, skladá 
kompliment Katarína. „Aj mňa 
sem-tam niečo prekvapí a to 
pečiem už niekoľko rokov. 
Prelejem, presypem, ale s tým 
treba rátať. Veď to sa uprace.“

Koláč porozumenia
Patrik neskrýva svoj pozitív-

ny vzťah k vareniu a pečeniu 
pasívneho charakteru: „Rád sa 
prídem najesť, spratať plody 
práce niekoho iného. Na Via- 
noce som všežravec. Všetko, 
čo je domáce, je mi vzácne. 
Čokoľvek, čo vznikne doma 
v kuchyni, je pre mňa božské, 
úžasné. Nikto, kto sa stal mo- 
jím hostiteľom, ešte neoľuto-
val – zjem naozaj všetko.” Pocit 
z dobre upeče ného experi-
mentu uzatvára dvojica 
konštatovaním: k sviatkom 
patrí aj porozume nie a pocho-
penie. Rovnako náš koláč – 
možno jemne presladený a 
škrípajúci pod zubami – treba 
jesť s porozu mením. Šťastné  
a veselé Vianoce a dobrú chuť! 

Ivana Potočňáková
Foto: autorka

Tvarohový 
hrnčekový 
koláč 
od Katky
Suroviny: 
1 hrnček hladkej múky, 
1/2 hrnčeka polohrubej múky, 
1 hrnček kryštálového cukru, 
2 vajcia, 1 hrnček mlieka, 
3/4 hrnčeka oleja, 1,5 čajovej 
lyžičky sódy bikarbóny, 
2 polievkové lyžice kakaa

Tvarohová zmes: 
2 vaničky jemného tvarohu, 
2 vajcia, 1 hrnček práškového 
cukru, 1 balíček vanilkového 
pudingu, 3/4 hrnčeka mlieka

Postup: 
Do väčšej nádoby rozbijeme 
celé vajíčka, pridáme kryštá lo-
vý cukor, vymiešame dohlad-
ka. Pridáme múku, sódu bikar - 
bónu, kakao, mlieko a olej. 
Všetko spolu vymie šame. 
V druhej nádobe vymiešame 
tvaroh s práškovým cukrom, 
pudingovým práš kom, mlie-
kom a vajcami. Do vymaste-
ného plechu vylejeme najprv 
3/4 tmavého cesta, tvarohovú 
zmes a naostatok zvyšné 
cesto. Pečieme v rúre vyhriatej  
na 180 °C asi 40 minút. 
Vychladnutý koláč môžeme 
potrieť kyslým džemom 
a každý kúsok ozdobiť  
bielym jogurtom. 

Koláč sa vydaril! Pocukrovaný vianočným porozumením 
vonia aj chutí. „Keď vidím, aké sú to galeje, mal by som 
vianočné koláče začať piecť už cez letné prázdniny,” 
uzatvára Patrik Herman.
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V piatok 22. septembra 
sme si obliekli tričká s logom 
Bielej pastelky a návštevní
kom našich infostánkov sme 
vysvetľovali, že rozdielov 
v životoch ľudí so zrakovým 
postihnutím a bez neho ani 
zďaleka nie je toľko, ako sa na 
prvý pohľad zdá. Že neexistu
je „váš” a „náš” svet. Že je jeden 
a všetci sa doň pohodlne 
zmestíme.

Geniálne písmo
Návštevníci otázkami 

ne šet rili. Dozvedeli sa, že 
nevi diaci nevidia tmu. Že nie 
každý z nich má absolútny 

hudobný sluch a že existujú  
tri druhy bielej palice. Stolík 
s kompenzačnými pomôcka
mi odhaľoval ďalšie tajomstvá: 
ako nevidiaci zistí farbu 
oblečenia, čo musí urobiť, aby 
neprelial tekutinu v pohári, 
ako používa počítač či doty
kový mobilný telefón. Najviac 
otázok zaznievalo v stánku 
s Braillovým písmom.

Pod ochrannou rukou 
ambasádora

V našom bratislavskom 
infostánku v OC Eurovea si 
mikrofón podávali moderátori 
Patrik Herman a Kristína 

Prekopová. Komentovali 
sna ženie showdownistov – 
hráčov aplikovaného stolného 
tenisu pre nevidiacich.  
Spiso vateľa Daniela Heviera  
a spe váka Denisa Lacha, ktorí 
nás prišli podporiť, nepustil 
bez skúšky ich športovej 
zdatnosti. Asistovali pri pre
zentácii výcviku vodiacich 
psov, premenách detí na 
indiánov a princezné maľova
ním na tvár i minikalčete. 
V Košiciach sme sa potrápili 
lúštením nadrozmernej 
krížovky s tajničkou: Makula. 
Humenným sa niesol koncert 
nevidiacej umelkyne Vierky 
Petrovčinovej, Banskou 
Bys tri cou správa o výstave 
fotografií Cesta svetla a všet
kými krajskými mestami 
pozvánka na bezplatné, 
bezkontaktné a bezbolestné 
meranie zrakových paramet
rov. Nad celým dianím držal 
ochrannú ruku ambasádor, 

Futbalová Biela pastelka 
pred záverečným hvizdom

„Váš” a „náš” svet 
neexistuje

Hviezda SSC 
Neapol 
pozývala vo 
všetkých 12 
infostánkoch 
vytiahnuť 
mobily 
a zvečniť sa 
do rodinné
ho albumu. 
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6-násobný Futbalista roka 
Marek Hamšík.

Malou bielou 
pastelkou

Spoločné úsilie, ochota 
stoviek škôl, inštitúcií a organi-
zácií, pomoc a nadšenie tisí- 
cok dobrovoľníkov. To všetko 
sa odrazilo v 141 798,16 €, 
ktoré sa podarilo vyzbierať 
počas hlavných zbierkových 
dní. „Nevidiacim na tmavej 
ceste kreslíme spoločne čiaru. 
Malou bielou pastelkou. 
Každý z vás, ktorí ste prispeli 
do našej verejnej zbierky, 
prikreslil pár centimetrov. 

Vďaka každému z vás môžu 
ľudia so zrakovým postihnu-
tím získať istotu v činnostiach, 
ktoré potrebujú k samostat-
nému životu,” hovorí riaditeľka 
ÚNSS Tatiana Winterová. „Sme 
veľmi vďační všetkým, ktorí 
nám pomáhajú pomáhať,” 
dodala.

Marek do dražby
V tomto roku sme záujem-

com ponúkli aj ďalšie možnos-
ti prispenia do zbierky –  
na Facebooku sme vydražili 
futbalový dres, v ktorom 
Ma rek Hamšík pózoval na 
pla gátoch kampane a loptu 

s jeho podpisom. Bielej pas-
telke sa dostalo v novem bri cti 
stať sa prijímateľom výťažku 
z charitatívneho večera 
Fashion Sparkling Charity 
Night – v sobotu 18. novem bra 
na podujatí šek s čarovnou su- 
mou 37200 € prevzala hlavná 
koordinátorka zbierky Hanka 
Cápayová v sprievode tváre 
módneho večera Dominiky 
Cibulkovej. 

Súčasťou celkové ho výťaž-
ku večera je aj 2000 €, za ktoré 
sa vydražil reprezen tačný dres 
Mareka Hamšíka s jeho 
podpisom.

Trikrát však Bielej pastelke 
2017 rozhodca ešte stále 
nezapískal. Prispieť možno  
na účet verejnej zbierky 
SK2311110000001430258006  
či formou SMS v hodnote 2 € 
na 820 je možné až do  
31. de cembra.

Dušana Blašková
Foto: Ivana Potočňáková

Ďakujem  
za venovanie  
do knihy, ujo 
He vier. Ja sa 
vám tiež pod-
píšem, volám 
sa Elenka. 

Spomedzi najaktívnejších 
dobrovoľníckych tímov zo všetkých 
krajov sme vyžrebovali víťaza 
motivačnej súťaže o účasť na 
kvalifikačnom futbalovom zápase na 
MS 2018. Výhru si napokon uplatnil 
tím náhradníkov - nášho ambasádora 
Mareka Hamšíka na zápase Slovensko 
– Malta povzbudzovali najaktívnejší 
dobrovoľníci z Nitrianskeho kraja: 
Adrián a Andrej zo Základnej školy 
v Bábe v spoločnosti našej nitrianskej 
dobrovoľníčky Evky Prokopovej. 
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Pri diabetickej retinopatii 
dochádza pôsobením vyso-
kých hladín cukru v krvi k po- 
škodeniu drobných ciev na 
sietnici, čo vedie buď k presa-
kovaniu tekutiny do tkaniva 
sietnice a opuchu, alebo k up - 
chatiu ciev a vzniku ischémie, 
teda nedokrvenosti.

Ochorenie je zákerné preto, 
že postupuje nenápad ne. Ne- 
bolí a pokles videnia pacienta 
môže nastať až v neskorších 

štádiách, keď je už poškodenie 
sietnice výrazné. Keďže väčši-
na diabetikov typu 2 sú seniori, 
zhoršeniu zraku nevenujú 
dostatočnú pozor nosť, pretože 
ho pova žujú za normálny 
sprievodný znak starnutia.

Najľahšiu formu diabetickej 
retinopatie označujeme ako 
neproliferatívnu. Prejavuje sa 
mikroskopickými výduťami na 
konci ciev – mikroaneuryzma-
mi, ktoré vidí len lekár pri vy- 
šetrení sietnice. V tomto štádiu 
pacient nepozoruje žiadne 
zmeny vo videní, preto je veľ- 
mi dôležité absolvovať preven-
tívne očné vyšetrenie minimál-
ne raz za rok, aby sa prvé 
príznaky zachytili čo naj skôr.

Ak tieto výdute ciev prask-
nú, na sietnici vznikne krváca-
nie, presakujúca tekutina sa 
dostáva do sietnice a vzniká 
opuch sietnice. Ak opuchne 
žltá škvrna, oblasť zodpoved ná 
za ostré videnie, vzniká diabe-

tický edém makuly. Keď je 
makula opuchnutá, nefunguje 
správne a videnie je neostré, 
hmlisté.

Najzávažnejším štádiom je 
proliferatívna diabetická 
reti nopatia. Vtedy už začínajú 
na sietnici rásť nové cievy, 
ktoré praskajú a spôsobujú 
krvácanie, často sú upnuté na 
sietnicu a môžu ju odtrhnúť.  
V tomto štádiu je riziko oslep-
nutia diabetika veľmi vysoké. 
Pacient vníma pred okom 
rôzne zákaly, videnie môže byť 
výrazne zhoršené najmä 
z krvácania do zadnej časti 
oka – sietnice a sklovca.

K rizikovým faktorom 
vzniku a progresie diabetickej 
retinopatie patrí predovšet-
kým zvýšená hladina cukru  
v krvi, ale aj vysoký krvný tlak, 
porucha metabolizmu tukov  
či fajčenie. Dôležité je teda 
upraviť hladinu glukózy v krvi, 

stabilizovať krvný tlak, 
dodržiavať adekvátny diétny 
režim a zdravú životosprávu. 
Doposiaľ neexistuje liečba, 
ktorá by dokázala postihnuté 
oko úplne vyliečiť. Ochorenie 
sa dá stabilizovať, v niekto rých 

prevencia

 Cukrovka a zrak
Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou 
zhoršenia videnia u ľudí postihnutých diabetom. 
Diabetici majú päťkrát vyššie riziko poškodenia zraku 
ako zvyšok populácie. Pri cukrovke je postihnutá najmä 
sietnica – vtedy hovoríme o diabetickej retinopatii. 
Sietnica je tenká vrstva tkaniva, ktorá vystiela zadnú 
časť oka. Ale len malá časť z nej, žltá škvrna – makula,  
je zodpovedná za ostré videnie, ktoré nám umožňuje 
vnímať detaily – čítať, šiť, rozoznávať tváre.
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prípadoch je možné aj zlepšiť 
videnie. Dôležité je, aby 
ocho renie bolo podchy tené 
v skorých štádiách. Liečba, 
ktorá sa začne v štádiu malého 
poškodenia sietnice, má 
podstatne vyššiu nádej na 
úspech, ako keď sa pristúpi  
k liečbe až pri závažnom 
poškodení sietnice.

Najdlhšie použí vanou  
a veľmi účinnou metó dou je 
laserkoagulácia sietnice. 
Pomocou laseru vieme utesniť 
presakujúce cievy, ošetriť 
miesta ischémie – nedokrve-
nia. Je to nebolestivý zákrok, 

ktorý sa vykonáva ambulant-
ne podľa rozsahu poškodenia, 
či už v jednom alebo vo viace- 
 rých sedeniach.

Novšou metódou používa-
nou v liečbe diabetickej retino-
patie, najmä diabetické ho 
edé mu makuly je injekčná 
liečba. Spočíva v injekčnej 
aplikácii blokátorov cievneho 
endotelového rastového fak- 
tora alebo kortikoidov do oka. 
Zákrok sa vykonáva v operač-
nej sále za sterilných podmie-
nok. Blokátory ciev neho endo - 
telo vého rastového faktora 
alebo antiVEGF fakto ry znižujú 

presakovanie tekutiny z vlá-
sočníc, a tým zmenšujú opuch. 
Zabraňujú tiež rastu nových 
ciev na siet nici. Apliku jú sa 
každých 4 až 8 týždňov. Korti - 
koidy používame na zmenše-
nie opuchu sietnice najmä pri 
diabetickom edéme makuly. 

Diabetická retinopatia je  
u pracujúcej populácie vo 
vyspelých krajinách vrátane 
Slovenska najčastejšou príči-
nou zhoršenia videnia. K pr   - 
vým príznakom patrí hmlisté 
videnie, poruchy adaptácie na 
svetlo a tmu, znížený farbocit. 
Pri ich spo zorovaní treba veľmi 
rýchlo navštíviť lekára a absol- 
vovať vyšetrenie očného poza- 
dia v mydriáze, to znamená pri 
širokej zrenici, aby bolo možné 
vyšetriť čo najväčšiu plochu 
sietnice. V celom manažmente 
pacienta s diabetickou retino-
patiou je rozhodujúce včasné 
podchytenie ochorenia. Od- 
porúča sa, aby každý diabetik 
absolvoval očné vyšetrenie 
minimálne raz za rok. Ak už je 
zistené poškode nie sietnice, 
frekvenciu kontrol určí očný 
lekár podľa toho, či je už nutné 
začať s liečbou.

U diabetických pacientov 
sa častejšie vyskytujú aj iné 
očné ochorenia: sivý zákal 
šošovky alebo glaukómové 
ochorenie.

MUDr. Jana Štefaničková
Publikovanie tohto článku 

podporila spoločnosť 
Novartis Slovakia, s. r. o. 

Na čo sa oko pozerá Čo v skutočnosti vidí

Zafarbené čiary 
alebo tmavé škvrny

Ak vidíte vlnité, pokrivené, rozmazané alebo zafarbené čiary či 
tmavé škvrny, mali by ste okamžite kontaktovať svojho lekára.

Vlnité alebo 
pokrivené Rozmazané
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Napriek tomu, že ste 
poslankyňou Európskeho 
parlamentu, pravidelne 
pripomienkujete aj 
zákony zo slovenskej 
legislatívy.

Áno. Keďže veľakrát je to 
jediný spôsob, ako upozorniť 
na nedostatky vládou 
predkladaných zákonov, 
využívam túto možnosť  
v snahe zlepšiť život osôb  
so zdravotným postihnutím. 
Nedávno som svojou 
zásadnou pripomienkou 
podporila aj návrh ÚNSS,  
a síce zmenu zákona o 
sociálnych službách. 

Spoločnou pripomienkou 
sme navrhli, aby medzi 
činnosti sociálnej 
rehabilitácie bola zaradená 
okrem iného aj „činnosť 
zameraná na rozvoj 
zrakového vnímania.“ Je 
nesmierne dôležité, aby sa 
sociálnou rehabilitáciou 
rozvíjali také činnosti, ktorými 
je možné u ľudí so zrakovým 
postihnutím využiť zvyšky 
zraku v čo najväčšej miere. 
Som presvedčená, že to má 
následne veľký pozitívny 
vplyv na kvalitu života týchto 
ľudí a súčasne túto činnosť 
konečne budú akceptovať aj 

vyššie územné celky ako 
súčasť výkonu sociálnej 
rehabilitácie. Našťastie, 
ministerstvo túto pripomien
ku akceptovalo.

Pred nedávnom ste 
spracovali Výberový 
slovník vhodných  
a nevhodných pojmov na 
označovanie zdravotného 
postihnutia.

Používanie nesprávnych 
pojmov môže byť totiž zvlášť 
citlivé, ak sa viaže na 
označovanie zraniteľných 
skupín obyvateľstva. Veľmi 
často sme svedkami 
zamieňania a používania 

Aj nesprávny pojem 
môže zraniť

Europoslankyňa 
Jana Žitňanská (Nova) 
zo skupiny Európskych 
konzervatívcov a refor
mistov je známa svojou 
angažovanosťou pre 
práva osôb so zdravotným 
postihnutím. O jej aktivi
tách sa môžete dočítať  
v našom rozhovore.

Europoslankyňa J. Žitňanská pri otvorení špecializovaného 
centra včasnej intervencie na Tbiliskej ulici 6 v Bratislave
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nesprávnych pojmov a táto 
skutočnosť ma viedla  
k osloveniu odborníkov  
a zástupcov ľudí so 
zdravotným postihnutím, aby 
sme vytvorili malý výberový 
slovník všeobecne vhodných 
a nevhodných pojmov 
súvisiacich s oblasťou 
zdravotného postihnutia. 
Tento slovník má ambíciu 
slúžiť ako orientačná  
a osvetová pomôcka na 
používanie správnych 
pojmov z oblasti zdravotného 
postihnutia.

Podporili ste vznik 
centra včasnej intervencie 
v bratislavskej Rači, ktoré 
sa špecializuje na včasnú 
intervenciu pre rodiny  
s deťmi so zrakovým  
a viacnásobným 
znevýhodnením.

Je zarážajúce, že tému 
včasnej intervencie 
kompetentní prehliadajú  
aj napriek tomu, že 
investovanie do ranej 
starostlivosti o dieťatko  
s postihnutím a do podpory 
celej jeho rodiny prináša 
benefity nielen vo zvýšení 
kvality ich života, ale aj  
vo forme menších nákladov  
v budúcnosti. Je potrebné 
urýchlene zmeniť systém 
financovania tak, aby bol  
pre centrá, ktoré poskytujú 
komplexnú starostlivosť  
a podporu deťom a ich 
rodinám, adekvátny a najmä 

udržateľný. Preto som 
podporila pripomienku 
Asociácie poskytovateľov  
a podporovateľov včasnej 
intervencie na stanovenie 
minimálnej výšky hodinovej 
sadzby na 16,70 € za 
poskytnutie tejto služby.  
Ani túto pripomienku 
ministerstvo, žiaľ, 
neakceptovalo. Nedám sa 
však odradiť a budem sa 

snažiť presadzovať dobré 
zmeny na Slovensku pre ľudí 
so zdravotným postihnutím  
i naďalej. 

• • •

Ďalšie aktivity a slovník 
v podobe prístupnej 
pre ľudí so zrakovým 
postihnutím nájdete na  
janazitnanska.sk.

O2 2017/01

inzercia

Výberový slovník 
vhodných a nevhodných pojmov

pre označovanie 
zdravotného postihnutia 

Zostavila: PhDr. Anna Šmehilová, PhD.

http://janazitnanska.sk/
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Ide už o tradičnú aktivitu 
Únie nevidiacich a slabo
zrakých Slovenska – súťažné 
fotografie sa u nás kopili už po 
štrnásty raz. Miroslav Zaťko, 
profesionálny fotograf a pred 
seda poroty, Ján Miškovič, 
profesionálny foto  graf so zra 
kovým postih nutím a Marián 
Horanič z ÚNSS si diela pozreli, 
posú dili ich umeleckú 
hodnotu a rozhodli o  poradí: 

I. kategória –  
Farebná fotografia
1. miesto: Lucia Blašková – 
Dotyk svetla, 2. miesto: Ruže
na Fifíková – séria fotografií: 

Modrá, Premietanie I., Pre
mietanie II., 3. miesto: Ľudmila 
Miklošová – Jarné lúče.

Čestné uznanie: 
Zuzana Ruppeldtová – Zve
davosť, Ľudmila Hladká –  
Podvečerná prechádzka  
a Andrej Dobrík. 

II. kategória – 
Čierno-biela fotografia 
1. miesto: Peter Orvoš,  
2. miesto: Lucia Blašková – 
séria fotografií: Za svetlom, 
Klaudi, Svetlom pohladená,  
3. miesto: Blanka Mináriková 
– séria fotografií: Zamyslená, 

Vchod do tmy, Pod lampou 
býva tma.

Čestné uznanie: 
Ružena Fifíková – séria foto 
grafií: Búrajúca stena, Rozptyl 
svetla a Erika Fajnorová – séria 
fotografií: Vo svetle 
reflektorov, Hľadanie svetla.

Srdečne ďakujeme všet kým, 
ktorí sa s nami o svoje videnie 
zrakového postihnutia  
a fenoménu svetla pode lili,  
a víťazom blahoželáme. 
Verni sáž expozície najkrajších 
prác Cesty svetla 2017 sa 
uskutočnila vo výstavnej sieni 
Novej budovy SND v Bratisla
ve 13. novembra. V priebehu 
nasledujúceho roka bude 
výstava putovať po ďalších 
slovenských mestách. Výber 
súťažných fotografií je súčas
ťou stolového kalendára ÚNSS 
na rok 2018.

Dušana Blašková
Foto: Cesta svetla 2017

Cesty svetla sú 
nevyspytateľné
Celkovo 135 fotografií. Každá z nich vydáva svedectvo 
o živote so zrakovým postihnutím alebo o fenoméne 
svetla. Traja porotcovia a 29 autorov, ktorí šli s kožou  
na trh. To je Cesta svetla 2017. 

Víťazná fotografia v kategórii Farbená 
fotografia, Lucia Blašková – Dotyk svetla.

Víťazná fotografia v kategórii Čierno-biela 
fotografia, Peter Orvoš. 
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Nemôžem tomu veriť... že 
sú naozaj také... a ja som ešte 
pochybovala... ach... zase 
budem mať premoknutý 
„denníček”. Kam som dala 
vreckovku... snažím sa, ale slzy 
mi tečú kvapka po kvapke. 
Aspoň, že dievčatá už spia.

Bol to obyčajný deň. 
Vlast ne, pre mňa znamenal 
viac. Ale už som prestala mať 
očakávania, že moje narodeni-
ny budú v niečom výnimočné. 
Väčšinou som bola aj tak 
sklamaná. Z toho, že sa zase 
neobjavil žiadny princ, že som 
nevyhrala v športke a hlavne 
z toho, že väčšina ľudí na mňa 
zabudla.

Unavená z nácviku a zrúte-
ná, túžiaca iba po posteli 
a spánku, som sa vrátila na 
in ternát. Spolubývajúce 
chodia spať skôr, takže som si 
bola istá, že sa s nimi už 
nestret nem. Keď som otvorila 

dvere, s prekvapením som 
zistila, že sú ešte hore. 
Zaskočili ma požiadavkou, aby 
som ostala pri dverách. 
Nemala som na výber, tak som 
poslúchla. Jedno z diev čat 
ma začalo natáčať smerom ku 
stolu. Ležala na ňom stránka 
novín a na nej nalepený 
odkaz: „Všetko najlepšie Ti 
praje GYOB” (to je skratka 
našej dobrovoľníckej skupiny, 
s ktorou navštevuje me detské 
domovy). Zasmiala som sa, ale 
netušila som, prečo mi 
darovali noviny. Vtedy som 
hmatom zistila, že noviny 
skrývajú niečo iné. Dvihla som 
ich a pod nimi bol obrázok. 
Každý zo skupiny sa odfotil 
s papierom, na ktorom boli 
samé bodky. Fotky potom 
starostlivo poskladali vedľa 
seba. To musela byť makačka, 
takto dobre to vymyslieť a dať 
dokopy! Dokonca tak 

kreatívne, že keď zrátam 
bodky, tak mi vyjde... Počkať, 
nejako to nevychádza. Veď to 
nie je 22 – toľko mám dnes 
rokov – ale 51. Prečo? A zrazu 
mi došlo. Bolo to Braillovo 
písmo. Už mi bolo všetko 
jasné. Držala som v ruke koláž 
vo formáte A4 na šírku, ktorá sa 
skladala z troch riadkov. 
V prvom riadku bolo z písmen 
vyskladané slovo šťastné, v 
druhom riadku bola fotka 
srdiečka zo zele ných 
gombíkov a vedľa nej nasledo-
vali písmená naro- a v treťom 
riadku zvyšok slova -deniny. 
Na konci výkričník z mrkvy 
a jablka. Každý znázornil 
bodky vlastným štýlom: niekto 
mal kvetinky, iný srdiečka, 
ďalší sa zase zaksychtil, iný 
zobral kocku a zakryl na šestke 
do znaku nepatriacu bodku. 
Budúci inži nieri dôsledne 
dbali o to, aby vzdialenosť 
medzi bodkami bola presne 
vyrátaná a aby všetky bodky 

Úspešná esej zo Slovenska!
Európska únia nevidiacich a spoločnosti Onkyo 
Corpo rat ion a Braille Mainichi vždy na jar 
vyhlasujú Súťaž braillov ských esejí. Prihlá siť sa 
do nej môže každý používateľ Braillovho písma 
bez ohľadu na vek. Do tohtoročnej výzvy sa 
zapojilo 55 autorov z 19 krajín. Jedno z ocenení 
našlo adresáta na Slovensku – na  
3. mieste v kategórii Junior sa umiestnila 
22-ročná Novozá močanka Zuzana Fährerová. 
Šťastie v súťaži skúšala po prvýkrát.
Jej esej s názvom Bodky ako najlepší darček?, 

ktorá súťažila s ostatnými textami zaradenými 
do skupiny Zábavné príbehy s Braillovým 
písmom, hovorí o sile priateľ stva, o bodkách, 
ktoré by možno pre niekoho nezna me nali nič, 
ale jej spôsobili neopísateľ nú radosť a dojali ju 
k slzám. Zuzke k úspechu srdečne blahoželáme!  
Anglické verzie esejí z celej Európy nájdete na 
stránke WBU http://www.euroblind.org/
projectsandactivities/activities/nr/210, 
kúsok zo Zuzkinej ponúkame čitateľom 
OKAmihu:

Bodky ako najlepší darček?

http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210
http://www.euroblind.org/projects-and-activities/activities/nr/210
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boli rovnakej veľkosti. Fotka 
ma veľmi dojala. No zistenie, 
že mi vyskladali „Šťastné naro - 
deniny!” z Braillovho písma, už 
bolo na mňa príliš. Ani som sa 
nesnažila ovládať svoje city, 
jednoducho som sa rozplaka-

la. Od radosti a zároveň z to ho, 
že na mňa nezabudli. Kiežby 
každý z nás mal takých to 
priateľov! Mimo chodom aj 
preto sa oplatí študovať 
špeciálnu pedago giku zrakovo 
postihnutých; 

Autorka: Zuzana Fährerová
Krátené

(Fotokoláž z Braillovho písma 
od skupiny GYOB: „Šťastné 
narodeniny!” v maďarskom 
jazyku je titulnou foto grafiou 
časopisu.)

Anton Vlasatý 
(65), nevi dia ci, 
Tatranská 
Štrba

• Až s postupom času som 
sa vyrovnal s postihnutím, 
bolo to ťažké. Ale musíme 
bojovať, naučiť sa s tým žiť. 
Mám rodinu a deti, tie mi 
dodávajú pozitívnu energiu. 
A, samozrejme, manželka.

• Pobyt mi priniesol nové 
skúsenosti. Naučil som sa 

priestorovej orientácii a seba-
obsluhe. Dostalo sa nám aj 
psychickej podpory od pa ni 
doktorky Amálie Balážiovej.

• Všetky aktivity boli prínos-
né. Veľmi pekne ďakujem za 
prípravu poby tu pracovníčkam 
únie Gabike, Márii a Veronike.

Marián 
Márton (51), 
prak tic ky 
nevidiaci, 
Poprad 

• Administratívne prekážky 
pri vybavovaní na úradoch.

• Precvičovaním a nauče-
ním sa nových činností, ktoré 
po máhajú v praktickom 
živote. A výmenou skúseností 
s ostatnými ľuďmi s ťažkým 
zrakovým postihnutím.

• Výučba priestorovej 
orien tácie v teréne.

Helena 
Schmidtová 
(69), 
slabozraká, 
Tatranská 
Štrba 

• Pre mňa je najväčším 
problé mom vyrovnať sa 
s tým, že zostanem úplne 
slepá a na príťaž celej rodine.

• Spoznala som nových ľudí 
s podobným postihnu tím, 
prvý raz som si vyskú šala 
cho diť s bielou palicou aj 
seba obsluhu a získala som 
väčšiu odvahu.

• Najviac ma oslovili spoloč-
né výlety do prírody a rozho-
vory s pani doktorkou na 
rôzne témy.

Žofia Teplická
Foto: autorka

Optimizmus sa ráta
Poškodenie alebo strata zraku v dospelosti je hranič nou 
situáciou. Nevy hnutné je veľmi citlivo a zároveň racio
nálne nasmerovať človeka na prijatie novej skutočnosti. 

Každý impulz k optimizmu a motivácii sa ráta. Vyrovna nie sa 
s postihnutím chráni nevidiaceho pred rezignáciou. Má zásad ný 
význam pre jeho zo trvanie v spoločen skom a pracovnom živote 
i v komu nite. Pre ľudí, ktorých postihlo náhle poškode nie alebo 
strata zraku, pripravila ÚNSS rekondičný pobyt zame raný práve 
na vyrovnanie sa s novou životnou situáciou, techniky sprevá-
dzania a psy chologickú podporu. Pobyt sa uskutočnil v júli 
v obci Úloža pri Levoči. Jeho účastníkom sme položili tri otázky: 
•   Čo je pre vás najväčším problémom pri vyrovnaní sa 

s postihnutím?
•   Čím vás obohatila účasť na tomto pobyte?
•   Ktorá z aktivít vás naj viac zaujala?
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S takouto výzvou sa Kraj ské 
stredisko ÚNSS v Prešove 
ob rá tilo na klientov a členov 
únie. Odpoveďou bolo 12 pri- 
hlášok na rekondičný pobyt. 
Uskutoč nil sa v októbri v Koši-
ciach. Počas piatich dní sa 
účastní ci učili, ako otestovať 
svoj ná pad, kde získať peniaze 
na rozbeh, kedy a ako založiť 
živnosť či eseročku a ako získať 
prvých zákazníkov. Dvanástka 
účastníkov sa zúčastňovala na  
worksho poch s odborníkmi, 
neformál nej diskusii so skúse- 
nými podnikateľmi i návšteve 
coworkingových centier 
v Košiciach. Čo im pobyt dal? 
Účastníci to zhrnuli do odpo-
vedí na tri otázky:
•   Plánujete podnikať? V akej 

oblasti?
•   Čím je pre vás účasť na 

pobyte prínosná?
•   Ktoré z aktivít projektu vás 

najviac zaujali?

Miriam 
Genská (35), 
prakticky 
nevidiaca, 
Rimavská 
Sobota

• Už podnikám, v oblasti 
masérstva. Rok a pol mám 
otvorený masážny salón 
Mima v Rimavskej Sobote.

• Dozvedela nové informá-
cie, ktoré môžem využiť pri 
podnikaní. 

• Crowdfunding ako spô-
sob, ako získať peniaze na 
rozvoj podnikania – na rekla-
mu a zviditeľnenie sa. Aktivity 
zamerané na zadefinovanie 
cieľovej skupiny.

Peter Kubek 
(25), nevidiaci, 
Prešov

• Som v štádiu premýšľania 
nad tým, čo ďalej. Ale určite 
svoj plán minimálne otestu-
jem. Zvažu jem podnikanie 
v oblasti IKT a poradenstva.

• Naučil som sa, že pred 
rozbeh nutím podnikania je 
dobré biznisplán otestovať  
a zistiť, či sa oplatí do toho ísť.

• Veľmi ma oslovil crowd-
funding a aktivita, pri ktorej 
sme sa hrali na bankárov 
a žiadateľov o úver.

Ľuboš 
Korenčík (33), 
prakticky 
nevidiaci , 
Bratislava

• Premýšľam nad podnika-
ním. Oblasť ešte neviem 
pres ne špecifikovať, asi to 
bude výroba stolových hier 
a umeleckých predmetov.

• Stretol som nových ľudí 
a školiteľov, ktorí majú skúse-
nosti a zároveň ochotu komu-
nikovať aj po skončení poby tu. 
Aspoň dúfam, lebo to sľúbi li!

• Určite crowdfunding.

Daniela 
Macková (36), 
nevidiaca, 
Spišská Nová 
Ves 

• Plánujem. Chcem vytvárať 
riadené meditácie.

• Ujasnila som si, pre koho 
chcem tieto meditácie vyrá-
bať. Veľa som sa tu naučila. 

• Crowdfunding ako ná stroj. 
Počas aktivity som sa spojila 
s Vierkou Petrovčino vou, ktorá 
by mi mohla vyrá bať hudobný 
podklad. Užívam si kupovanie 
darčekov pre druhých a páčilo 
sa mi, že pri plánovaní kampa-
ne som mohla vymýšľať 
odme ny pre tých, čo by ma 
podporili. Páčila sa mi spolu-
práca s niekým na niečom, čo 
nás baví a zaujíma.

Text a foto: -žof-

o nás

S biznis plánom v ruke
Máš dobrý nápad, ale ne  vieš, kde začať? Baví ťa vyrábať 
handmade veci a chceš ich začať predá vať? Tvoríš 
hudbu a roz mýš ľaš, ako sa prezento vať? Zvažuješ, či sa 
oplatí založiť vlastný masérsky salón? Programuješ a 
chcel by si robiť na zaujímavých aplikáciách? Prihlás sa 
na kurz Naštartuj svoj biznis!



Ako vidia ľudia
 s poruchami zraku

Viac o poruchách zraku na www.unss.sk

Ochorenie postihuje strednú časť sietnice, 
tzv. žltú škvrnu. Vedie k strate centrálneho 
videnia, periférne zostáva zvyčajne 
zachované, ale je zvlnené.

Zakalenie očnej šošovky môžu spôsobiť rôzne 
príčiny. Videnie je nejasné, zahmlené  
a rozmazané, v pokročilom štádiu človek 
pozoruje všetko akoby cez mliečne sklo.

Toto nezvratné poškodenie zrakového nervu 
môže viesť bez adekvátnej liečby k strate 
zraku. Videnie je rozmazané, postupne 
dochádza k zúženiu zorného poľa, v 
pokročilom štádiu až do tunelového videnia.

Šikmý astigmatizmus

Sivý zákal – katarakta

Zelený zákal – glaukóm

Je to refrakčná chyba oka, nepravidelné 
zakrivenie rohovky, ktorá spôsobuje 
skreslené videnie.

Makulárna degenerácia
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