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Rozhodnutia dôležité pre život 

 

 

 

 

 

PaedDr. Elena MENDELOVÁ, CSc.

 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
e-mail: mendelova (zavinac) cezap.sk 

 

 

Otvárame útlu publikáciu a listujeme v pomyselných stránkach príbehov, názorov 

a túţob mladých ľudí. Jedni sú na prahu dospelého ţivota, iní uţ majú za sebou 

vstupnú bránu a odváţnymi krokmi odmeriavajú prvé metre a kilometre svojej 

ţivotnej cesty. Autori príbehov majú mnoho spoločného - úţasnú chuť zaţiť, poznať, 

meniť, nezostať v nečinnosti... A majú mnoho rozdielneho - rôznym spôsobom 

limitované moţnosti v dôsledku zdravotného postihnutia a bariér, ktoré vytvára 

spoločnosť, ako i prostredie, v ktorom ţijú. 

 

Sú také chvíle, keď si človek láme hlavu nad tým, ako riešiť problém. Sú také 

príklady, ktoré dávajú odpovede na pálčivé otázky, dodávajú si lu a odhodlanie, 

inšpirujú. Preto je dobré, keď sa o nich vie, aby mohli prípadne pomôcť pri riešení 

dilem  

 

Dôvodom zozbierania a vydania zborníka predloţených príbehov a posolstiev je 

profesionálna skúsenosť. Pri svojej dlhoročnej práci v oblasti vzdelávania a 

zdravotného postihnutia som strávila nespočetné hodiny rozhovormi so študentmi - 

stredoškolákmi, zvaţujúcimi štúdium na vysokej škole. Zaujíma a trápi ich všetko, 

počnúc dôleţitou otázkou - čo a kde študovať, končiac "hamletovskou" dilemou - byť 

či nebyť študentom? Neraz sa stáva, ţe čím viac informácií získajú, tým naliehavejšie 

                                            
 Keby sa ľudia v dospelosti stávali tým, po čom túžia v štrnástich rokoch, bol by celý svet úplne iný.  

Albert Schweitzer 

mendelova%20(zavinac)%20cezap.sk


 4 

sa potýkajú práve s tou hamletovskou dilemou. Táto skutočnosť nevyhnutne 

neznamená, ţe si prestávajú veriť. Naopak, v nejednom prípade ide práve o to, ţe sa 

vo vzťahu k svojej budúcnosti stávajú zodpovednejšími. Potvrdzujú tak ţivotnú 

skúsenosť, ţe dospelosť začína tam, kde si človek začína uvedomovať moţné 

dôsledky svojich rozhodnutí a preberá za ne zodpovednosť. 

 

Študenti stredných škôl prichádzajú s veľkými plánmi. Tešia sa, boja sa, sú zdravo 

i dravo zvedaví, odhodlanie im nechýba. Mimoriadne ich zaujímajú skúsenosti 

starších študentov alebo absolventov vysokých škôl so zdravotným postihnutím. 

Cudzí príklad ich motivuje, je pomyselným majákom na hmlistej ceste do ţivota. 

Zároveň však núti rozmýšľať, zvaţovať, čo to všetko obnáša dostať sa na univerzitu, 

ale aj úspešne fungovať ako študent. Čoho sa treba vzdať, čo treba oţelieť, na čo si 

treba zvyknúť. Ich plány sú často zaloţené na ideálnych predstavách. Uţ len 

rozprestieť krídla a letieť. 

Tí, ktorí uţ na vysokej škole sú alebo ju skončili, majú zrelšie predstavy o svojej 

budúcnosti, budované na základe vlastných skúseností. Majú za sebou prvé úspechy 

aj prehry. Poznajú svoje silné aj slabé stránky. Vedia, čo treba, sú nielen odhodlaní, 

ale si aj vyskúšali, čo všeličo dokáţu. Preto sú ich skúsenosti veľmi zaujímavé a 

uţitočné pre ich nasledovníkov. 

 

Toto poznanie bolo dôvodom, prečo sme veľmi skoro zaradili stretnutia so 

študentmi a absolventmi vysokých škôl do programu sústredení mladých ľudí so 

zdravotným postihnutím, ktorí seriózne uvaţujú o štúdiu na vysokej škole. Takéto 

stretnutia organizovalo Podporné centrum na Univerzite Komenského sporadicky v 

minulosti a ich tradíciu sa snaţí - za veľkej podpory ACCENTURE nadačného fondu 

v Nadácii PONTIS - obnoviť v posledných rokoch.  

Ukazuje sa, ţe na úspešné štúdium na vysokej škole dnes uţ nestačí mať výborné 

vedomosti. Nemenej dôleţitá je osobná pripravenosť - akési osobnostné vybavenie, 

zahŕňajúce u študentov s ťaţkým zdravotným postihnutím aj nevyhnutné 

kompenzačné techniky a zručnosti. Čím skôr k tomuto poznaniu dospejú, tým skôr 

budú mať moţnosť na sebe pracovať a cielene sa na vysokú školu pripravovať. A 

tým lepšie budú ich vyhliadky na úspešné štúdium a začlenenie sa do spoločnosti. 
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Sústredenia stredoškolákov s ťaţkým zdravotným postihnutím sú pre väčšinu 

účastníkov dobrým štartovacím poľom. Získavajú tu dôleţité informácie o špecifikách 

štúdia na vysokej škole, o právach a povinnosti školy, študenta so zdravotným 

postihnutím, koordinátorov pre študentov so zdravotným postihnutím. Dozvedia sa 

viac o moţnostiach podpory počas štúdia na vysokej škole - humánnej (osobná 

asistencia), finančnej (finančné kompenzácie, štipendiá, granty), technickej 

(asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej 

forme; prepravná sluţba). Majú moţnosť diskutovať o štúdiu v zahraničí, zúčastniť sa 

prednášok na vybraných fakultách Univerzity Komenského. 

Sústredenia bývajú pravidelne hodnotené všetkými účastníkmi. Vyplnené 

dotazníky sú plné podnetov na program ďalších podobných akcií, ako i na 

zlepšovanie práce organizátorov. Takţe - učíme sa od seba navzájom.  

 

Sú rozhodnutia dôleţité pre ţivot.  

Nám, organizátorom, táto skúsenosť potvrdzuje, ţe realizované aktivity majú svoj 

význam a prinášajú svoj efekt. Študentom s ťaţkým zdravotným postihnutím účasť 

na nich pomáha vykročiť ţelaným smerom, umoţňuje im prehodnotiť svoje plány a 

kvalifikovane sa rozhodnúť.  

Majú vek a právo na rovnosť príleţitostí. 

Majú právo na omyly. 

Majú vek na sny. 

 

Je úţasné aspoň nepatrnou mierou prispieť k napĺňaniu takýchto snov vzácnych 

mladých ľudí, "ktorých obdivujeme nielen preto, akí sú, ale najmä preto, akými sa my 

ostatní stávame v ich prítomnosti". 
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Vysoká škola na dosah 

Priestor pre študentov stredných škôl  
- perspektívnych vysokoškolákov 
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S odvahou do života 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veronika PANÁČKOVÁ

 

sluchové postihnutie/ nedoslýchavá 
študentka Gymnázia v Púchove  
e-mail: veronika.panackova6 (zavinac) gmail.com 

 

Volám sa Veronika a navštevujem Gymnázium v Púchove. Som sluchovo 

postihnutá a pouţívam načúvacie aparáty na obe uši. Nepotrebujem tlmočenie do 

posunkového jazyka, v prípade nerozumenia si pomáham odčítaním z pier alebo 

zopakovaním vety. Vyučujúci mi pomáhajú napríklad aj tým, ţe keď píšeme slovíčka 

z cudzieho jazyka, tak sú ochotní napísať mi ich na papier. Aj keď vysvetľujú učivo, 

musia zrozumiteľne artikulovať a nebehať po triede. Niektorí na to občas zabudnú, 

tak si dopisujem poznámky od spoluţiakov. 

 

Pomýšľam na štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, konkrétne 

odbor špeciálna pedagogika so zameraním na sluchové postihnutie.  K tomuto 

môjmu výberu mi dopomohlo sústredenie stredoškolákov v Modre - Harmónii. Som 

organizátorom a asistentom neskutočne vďačná, ţe mi poskytli moţnosť zúčastniť sa 

ho. Pôvodne som mala veľa plánov, ktoré navzájom veľmi nesúviseli. Napríklad 

architektúra a medicína. Medicína je mojím snom ešte doteraz, ale viem, ţe by som 

musela rok čakať na doučenie sa všetkých tých vecí, čo treba vedieť na prijímačky. 

Myslím si, ţe odbor, ktorý som si vybrala, je pre mňa vhodný. Je pre mňa obrovsky 

motivujúce venovať sa niečomu, čomu rozumiem a viem to pochopiť.  

 

                                            
 Človek je tým, čomu verí. 

Anton Pavlovič Čechov 
 

veronika.panackova6%20(zavinac)%20gmail.com
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V rámci programu sústredenia sme navštívili prednášky na Lekárskej fakulte UK a 

Pedagogickej fakulte UK. Táto skúsenosť podporila moje rozhodnutie pre 

pedagogickú fakultu. A neľutujem. Bol to záţitok a viackrát v tom čase som si 

povedala: TOTO chcem robiť. Tá práca by ma napĺňala. Hoci - mám aj obavy, či sa 

budem mať kde zamestnať. Známi mi hovoria, ţe táto profesia je teraz ţiadaná. Ale 

či bude ţiadaná aj o 5 - 6 rokov, mi nikto nezaručí.  

Podobne ako väčšina stredoškolákov mám strach, či si vyberám správne. 

Rozmýšľala som aj nad logopédiou, ale viem, ţe by som neurobila talentové skúšky z 

jazyka. (Mám problém s rečou, mám ju nevýraznú a často zle vyslovujem.) Či 

zvládnem pedagogickú fakultu s mojím postihnutím, obavy nemám. Myslím, ţe táto 

škola chápe lepšie, neţ hociktorá iná škola, ako na tom som čoby študentka so 

sluchovým postihnutím. 

 

Očakávania pred sústredením 

Ako si spomínam, boli to skôr pocity vzrušenia. Nevedela som, čo mám očakávať, 

keďţe som ešte v ţivote na takom sústredení nebola. Kaţdopádne som dúfala, ţe 

toto sústredenie ma nasmeruje na školu, ktorú v budúcnosti vyštudujem, alebo ma 

aspoň k nej priblíţi. Na jednej strane som sa bála, ţe nakoniec ostanem zúfalá, lebo 
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sa mi bude zdať, ţe nemám šancu na ţiadnu školu. A myslím, ţe som hľadala aj 

porozumenie a niečo, resp. niekoho, kto mi ukáţe kladnú stránku môjho postihnutia.  

Doma ma, samozrejme, brali takú, aká som - aj so všetkými mojimi puberťáckymi 

náladami, za čo ich obdivujem.  Nebrali moje postihnutie ako vadu alebo niečo, za 

čo by som sa mala hanbiť alebo cítiť sa menejcenná. Nie. Ale nevedeli, ako to ja 

cítim. Potrebovala som niekoho takého spoznať, keďţe som takého človeka ešte 

nepoznala. Priznám sa totiţ, ţe pred sústredením som bola hanblivka a hanbila som 

sa za to, ţe nosím načúvacie aparáty. Nosila som stále rozpustené vlasy a zakrývala 

uši všetkými moţnými spôsobmi, len nech nikto moje strojčeky nevidí. Bála som sa, 

ako ma moji noví spoluţiaci prijmú, či zapadnem. Teraz uţ viem, ţe moje obavy boli 

zbytočné.  

Na strednej škole to bolo spočiatku také spoznávanie a otázky, ktoré neboli zle 

myslené. Neskôr, keď sme napríklad písali diktát a učiteľ ešte o mojom postihnutí 

nevedel, spoluţiaci mu povedali, ţe dobre nepočujem (ja som sa hanbila). Ešte aj 

teraz, keď píšeme diktát alebo písomku a vidia na mne, ţe nerozumiem a otáčam sa 

k susedovi alebo učiteľovi, oni mu to pripomenú. Ani nevedia, čo to pre mňa 

znamená. Mám úţasných spoluţiakov. Hoci sme v skupinkách a kaţdý sme svojský, 

viem, ţe nech budem čokoľvek potrebovať, sú mi ochotní pomôcť.  

 

Po sústredení však to bolo niečo iné. Spoznala som ľudí, čo boli na tom omnoho 

horšie ako ja, či uţ s iným postihnutím alebo rovnakým. Veľmi ich obdivujem, kam to 

aţ dotiahli a nepozastavovali sa nad tým, aký majú problém a či to zvládnu. Išli si za 

svojím cieľom. Obdivujem ich doteraz a som veľmi rada, keď mi napíšu. Všimla som 

si rozdiel medzi zdravým človekom a človekom s postihnutím - či uţ na vozíčku, s 

palicami alebo so zlým zrakom či sluchom. Títo ľudia berú ţivot ináč, hravo. 

Skutočne som mala taký pocit, hoci viem, ţe kaţdý sa tam niekde v kútiku duše trápi 

nad svojím postihnutím. Veľmi rada spomínam na našu hromadnú vychádzku, keď 

som tlačila Peťa na vozíčku a Rišo (s ťaţkým zrakovým postihnutím) išiel vedľa mňa. 

Vozíček som trošku zle „ukarovala“ a šupli sme do jamky. A Peťo zahlásil, ţe to je 

tak, keď ide jeden slepý, druhý hluchý a tretí na vozíčku na prechádzku. Smiali sme 

sa, pretoţe sme to brali tak, ako to je, nesťaţovali sme sa na nič. Alebo keď sme po 

večeroch sedávali vo vestibule a Dalibor (chlapec na invalidnom vozíku) sa niekam 

ponáhľal, tak sme kričali: „Dali, bež!“  Robili sme si zo seba srandu a vedeli sme, 
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ako to myslíme. Nikto na sústredení nebol taký, ţe by sa urazil a odišiel. Zuzka sa mi 

vtedy priznala, ţe sa sem bála ísť, ţe sa bála, koho tu stretne a po prvom dni sem uţ 

nechcela ísť. Myslela si, ţe sem nepatrí, ţe tu nemá čo robiť. Neskôr si uţ nosila so 

sebou kaţdý deň pyţamo a kefku na zuby pre prípad, ţe by sme ju zavolali spať v 

zariadení, kde sa sústredenie konalo. Nám to aj napadlo, ale nevedeli sme, ţe to aj 

ona chce.  V posledný deň sa nám to, chvalabohu, podarilo. Podobné pocity 

neistoty som spočiatku mala aj ja. Čo by som však dnes dala za to, keby som znovu 

išla na sústredenie.  

 

Prekvapilo ma všetko. Nečakala som takú skvelú partiu, ani takých ochotných 

organizátorov s asistentmi. Začala som si veriť a moje postihnutie uţ neberiem ako 

vadu. Naopak, som naň hrdá. A kebyţe mám začať normálne počuť, asi by som sa 

zbláznila. Stačilo mi, ţe som u mojej pani doktorky po nasadení nových strojčekov 

počula chladničku a hodinky, ako tikajú. 

Za toto všetko vďačím sústredeniu v Modre. Dalo mi to strašne veľa, nedá sa to 

ani slovami opísať. Kaţdému by som odporúčala sa na takomto sústredení zúčastniť. 

Aj zdravým ľuďom, ktorí to nevedia pochopiť. Ale najmä nám, ľuďom s postihnutím, 

ktorí ešte hľadajú sami seba a porozumenie u ostatných a majú tak trošku trápenie z 

toho svojho postihnutia. Je to skvelý záţitok. 
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Ide to aj tak 

 

 

 

 

 

 

 

Michal HOMOLA

 

zrakové postihnutie/ nevidiaci 
študent Gymnázia J. Hollého v Trnave 

e-mail: michal_homola (zavinac) azet.sk 
 

Som úplne normálny 18-ročný stredoškolák, ale malým detailom sa od spoluţiakov 

líšim. Som totiţ nevidiaci. O zrak som celkom prišiel v piatom ročníku základnej 

školy. Štyri prvé ročníky som absolvoval individuálnym štúdiom a zápasil som so 

svojou chorobou. V piatom ročníku som nastúpil naplno do školských lavíc a prešiel 

som na denné štúdium. Nechodil som do špeciálnej základnej školy pre zrakovo 

postihnutých v Bratislave či Levoči, vychodil som základnú školu v triede s 

dvadsiatimi dvomi zdravými spoluţiakmi.  

Akým spôsobom som toto zvládol? Bola pri mne skoro na celom vyučovaní 

osobná asistentka. Bola mojou pravou rukou. Diktoval som jej písomky, inokedy som 

odpovedal ústne. Nebojte sa, nepodvádzal som. Takéto štúdium nie je ľahké. Učitelia 

na základnej škole nie sú zvyknutí na integráciu nevidiacich ţiakov.  

Podcenil som svoju samostatnosť. Skoro stále som sa spoliehal na moju 

asistentku, čo s odstupom času nehodnotím ako správne rozhodnutie. Čo ma najviac 

hnevalo, bol postoj mojich spoluţiakov ku mne. Nemôţem sa na nich hnevať. Z 

viacerých dôvodov sa mi nepodarilo stať sa jedným z nich.  

 

V deviatej triede som rozmýšľal, kde pokračovať ďalej. Mojou jednoznačnou 

voľbou bolo gymnázium. Pôvodne nevýhoda – študovanie na beţnej základnej škole 

                                            
 Deľte sa o svoju skúsenosť. Je to cesta, ako dosiahnuť nesmrteľnosť.  

Dalajláma 
 

michal_homola%20(zavinac)%20azet.sk
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- sa obrátila na výhodu. Trieda sa odo mňa neodvrátila a so skúsenosťami zo 

základnej školy mi integrácia nerobila problémy.  

 

Momentálne je mojou najnevyhnutnejšou pomôckou notebook. Zapisujem si na 

ňom v škole poznámky. Pasovať sa s matematikou mi pomáha Lambda – 

matematický editor pre zrakovo postihnutých. Profesori mi dávajú písomky na USB 

kľúčoch, niekedy ma preskúšajú ústne. S rodičmi a osobnou asistentkou sa učím iba 

v prípade, ţe nevystačujú poznámky ako jediný zdroj. Mám učebnice z Podporného 

centra. Sú spracované v elektronickej forme.  

 

Osobná asistencia 

Na túto tému môţem rozprávať hodiny. Na základnej škole som tvoril s osobnou 

asistentkou zohratú dvojicu. Zapisovala za mňa poznámky, učil som sa s ňou, sedela 

so mnou takmer celý školský deň v jednej lavici. Samozrejme, nemal som toľko 

starostí, problémy ma obchádzali na kilometre. Samostatný som ale nebol, musím 

priznať. Vo vzťahu k mojim spoluţiakom dospelá osoba v triede taktieţ nebola 

výhrou. V prvom ročníku na gymnáziu osobná asistentka stále sedela so mnou v 

lavici. No neskôr nadišiel deň, ktorý dal za osobnou asistenciou na vyučovaní v mojej 

škole bodku a neľutujem ho. V druhej triede uţ osobná asistentka ostala iba po 



 13 

vyučovaní, pomáhala mi v jedálni pri obedoch a pri presune do dediny, kde bývame. 

Povzbudilo ma, ţe som nezaváhal a skončil som s takýmto leňošením.  

ICC 

Pri štúdiu na strednej a vysokej školy je pre nevidiacich nenahraditeľné kaţdé 

usmernenie. Kaţdá rada a informácie o nových príleţitostiach sa zháňajú naozaj 

ťaţko. Zúčastnil som sa na rôznych podujatiach na Slovensku i v zahraničí, odkiaľ 

som prichádzal s novými poznatkami a podnetmi.  

Zahraničie som vyskúšal v roku 2009. Viedeň privítala nevidiacich študentov 

stredných škôl z Európy a z Japonska. Prebiehala tu udalosť s názvom International 

Camp of Communication and Computers – známejší ako ICC. Zúčastnil som sa na 

ňom aj ja. Dostávali sme v priebehu týţdňa príleţitosť na získavanie poznatkov, 

utváranie priateľstiev a príjemne trávených voľných večerov. Mali sme denne dva 

workshopy - doobeda a poobede. Dozvedel som sa nové informácie o našich 

„kecajúcich“ pomocníkoch (počítače s hlasovým výstupom), o odstraňovaní priepasti 

medzi svetom vidiacich a zrakovo postihnutých, o kultúre krajín Európy ... 

Nadväzovali sme priateľstvá, dozvedeli sme sa o ţivote zrakáčov v iných krajinách.  

Môţem povedať, ţe to bol rozumne strávený týţdeň, ktorý by som chcel znova 

zaţiť.  

LAMBDA 

V škole sú náročnejšie a menej náročné predmety. Poloţíme si otázku, ktorý 

predmet robí pravdepodobne najväčšie problémy nevidiacim. Predpokladám, ţe kým 

o biológii, prípadne dejepise by toto skonštatoval málokto, matematika by sa 

objavovala pomerne často. Nezabúdajme ale na našu Lambdu.  

K Lambde som sa odrazu dostal cez bratislavské Podporné centrum. Rád 

spomínam na tie úvodné kurzy, ktoré nás s týmto programom zoznámili. Lambdu 

pouţívam v škole, umoţňuje mi písať matematické symboly, prehliadať si príklad v 

jednoduchšej prehľadnej štruktúre a dáva moţnosť ukázať riešenie aj vidiacemu 

profesorovi.  

Rozvoj programu Lambda sa prednedávnom zastavil a len dúfam, ţe sa raz v 

budúcnosti rozhýbe.  
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Summer University 

ICC nebolo posledným a jediným podujatím, na ktorom som sa zúčastnil mimo 

hraníc Slovenska. V lete 2010 som absolvoval Summer University. Nuţ a znova tá 

matematika. Bolo tam na pretras viacero tém, ale matematika prevládala. Behom 

dvoch dní sa otvorili mnohé témy súvisiace s matematikou, štatistikou a štúdiom 

týchto predmetov. Získali sme veľa informácií o programoch na zápis matematických 

a iných zriedkavých symbolov, o programoch na výpočty zloţitých príkladov a o 

programoch umoţňujúcich prezeranie si grafov. Utvorila sa skupina ľudí, ktorí 

dlhodobo naďalej pracujú na rozvíjaní moţností práce s matematikou pre zrakovo 

postihnutých. Dostal som uţ mnoho mailov od usporiadateľov a ubezpečujem vás, ţe 

Summer University ţije i naďalej. Teším sa na jej prípadné pokračovanie. 

 

Mal by som napísať niečo aj o sebe. Teda stručne: 

Neprilipol som k ţiadnej mimoriadnej záľube.  

V letnom počasí neodmietnem športové vyţitie. Najčastejšie asi prevláda cyklistika 

na tandeme. Mám vlastný tandem, nemôţem sa vyhovárať. Taktieţ plávam, hrám 

šach, pozerám televíziu, počúvam dobrú hudbu a pestujem iné pôţitky. 

No, čo ďalej? 

Viete, riešim menší problém, s ktorým si neviem rady.  

Obchádzajú ma dve alternatívy, na akej vysokej škole pokračovať. Prvou je 

štúdium jazykov. Tou druhou je však programovanie. Pri jednej aj druhej ceste sú 

lákadlá a popritom úskalia. Rozhodnem sa správne?  

Rozmýšľam tieţ o nástrahách veľkého mesta. Moja samostatnosť sa bude dovtedy 

rozvíjať, no bude to stačiť na ţivot na vysokej škole? Pomohlo mi i stretnutie 

stredoškolákov v Cíferi v roku 2009. Dopočuli sme sa mnoho informácií o štúdiu na 

vysokej škole, voľbe predmetov, postavení zdravotne postihnutého študenta. 

Pomohlo a odporúčam ho usporiadať aj pre budúce generácie stredoškolákov.  
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Žiť zmysluplne a byť užitočná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária CHUDOVSKÁ

 

telesné postihnutie 
študentka Gymnázia v Bytči 
e-mail: janettech (zavinac) atlas.sk 

 

Narodila som sa v roku 1992 v Martine ako nedonosené dieťa. Neskôr mi 

diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Bývam v Povaţskej Teplej, blízko Povaţskej 

Bystrice. V súčasnosti študujem na Gymnáziu v Bytči v treťom ročníku. Vynikám 

najmä v anglickom jazyku, ktorý mi dáva zmysel ţivota, a preto mám ambície 

pokračovať v štúdiu anglického jazyka aj na vysokej škole. Na základnej škole som 

sa učila s priemerom 2, no ešte som nevedela, kam pôjdem ďalej. Bola som veľmi 

odkázaná na moju mamu, ktorá sa o mňa doma starala. 

 

Od začiatku školy som mala problémy s orientáciou v priestore, no tým, ţe som 

mala individuálne vzdelávanie a ústretových učiteľov, sa mi darilo na základnej škole 

tieto problémy zvládať. Pravidelne som chodila na rehabilitácie a do kúpeľov. Neskôr 

cvičenie prestalo byť pravidelné a od piatej triedy som uţ chodila do kúpeľov len 

jedenkrát za dva roky. 

Začiatky školáka boli veľmi ťaţké. Natrápila som sa nad písmenkami, aby sedeli 

pekne v riadku. No a potom počítanie. Hlavne naučiť sa násobilku bolo pre mňa 

veľkou záťaţou. V mojom prípade bolo všetko ťaţké, čo bolo nové. Po 

                                            
 Prekážky v nás vyburcujú vlohy, ktoré by v nás za priaznivých okolností zostali driemať. 

Horatius 
 

janettech%20(zavinac)%20atlas.sk
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zautomatizovaní, keď sa mi to dostalo do hlavy, to však uţ bolo celkom super, 

dokonca ma to začalo aj baviť. 

 

Moje ruky ma nie veľmi poslúchali. Po štvrtú triedu bývala moja písanka plná 

machúľ. Keď som konečne začala písať prepisovačkou, bolo to omnoho ľahšie. 

V piatej triede začal nový problém – anglický jazyk. Zo začiatku som v písanke 

mávala „červené more“, keď mi pani učiteľka poopravovala chyby. No doma som sa 

vţdy učila dve aţ tri hodinky, a tak som sa slovíčka naučila pekne písať bez chýb. 

Systém vyučovania u pani učiteľky mi veľmi vyhovoval, veľa som si z učiva 

zapamätala a príliš ma to nevyčerpávalo.  

Tak som sa dostala aţ do deviatej triedy, kde ma čakali monitory (celoštátne 

testovanie). Bolo to ďalšie stresové obdobie - plné učenia a menej oddychu. Vţdy, 

keď bolo stresové obdobie, pociťovala som zhoršenie zdravotného stavu. Cez 

školský rok som tvrdo pracovala – učila sa – a cez prázdniny cvičila alebo išla do 

kúpeľov. 

Čo ďalej po skončení základnej školy? 

Dlho sme sa s mamou rozhodovali. Navštívili sme špeciálno-pedagogickú 

poradňu, aby nám poradili. Odporučili nám gymnázium. S odstupom času vidím, ţe 
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to bola azda tá najlepšia voľba. Hoci je kaţdý rok veľkým „zaberákom“, snaţím sa to 

zvládať. No moja telesná schránka si myslí niečo iné a dáva mi najavo, aby som 

ubrala. Začala som chodiť o paličke. Na gymnáziu mi asistuje moja mama, bez ktorej 

by som štúdium nezvládla. 

V súčasnosti pracujem na práci v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Moja 

práca sa zaoberá problematikou autistov a spoločnosti. Mojím cieľom je priblíţiť svet 

autistov a ţivot rodín s autistickým členom väčšinovej spoločnosti. V práci som 

úspešná. Postúpila som z okresného kola na krajské kolo. Momentálne je moja 

príprava prezentácie na krajské kolo v plnom prúde. Moja práca je zverejnená aj na 

internete, kde si ju moţno pozrieť na stránke http://www.f84.sk/. Táto téma ma 

zaujala a chcela by som sa jej venovať aj v budúcnosti v spolupráci s organizáciou 

F84, n.f., pretoţe informovanosť na Slovensku o autizme je veľmi slabá. Je potrebné 

v tomto smere pridať ruku k dielu podľa svojich moţností a schopností. Práca 

dobrovoľníka ma napĺňa, dáva mi moţnosť nadýchnuť sa popri štúdiu na gymnáziu a 

zároveň robiť niečo zmysluplné a uţitočné. To je pre mňa v ţivote dôleţité. 

Štúdium na vysokej škole mi môže pomôcť naplniť moje sny.  

Pani Mendelová a jej tím z Podporného centra nám ako študentom so zdravotným 

postihnutím na stretnutí ukazujú nové moţnosti aj tým, ţe s nami počítajú vo svojich 

aktivitách, a tak nás zapájajú do ţivota Podporného centra uţ dávno predtým, ako 

začneme študovať na vysokej škole. Na stretnutí stredoškolákov v Modre - Harmónii, 

ktoré sa konalo v dňoch 7. - 11. 11. 2010, nám vhodnou formou sprostredkovali 

dôleţité informácie, ktoré nám pomôţu v budúcom štúdiu na vysokej škole. 

Odporúčam všetkým, ktorí o svojej budúcnosti seriózne uvaţujete, sa takýchto 

stretnutí zúčastniť. Otvorí sa vám obzor a budete schopní objektívnejšie posúdiť 

svoje moţnosti štúdia na vysokej škole. Návodom na preţitie vo vysokoškolskom 

ruchu vám budú najmä príbehy z praxe, ktoré porozprávajú študenti vysokých škôl s 

rôznym druhom zdravotného postihnutia. 

 

Moje moţnosti sú stále otvorené. Po ukončení gymnázia uvidím, akým smerom sa 

bude uberať môj ţivot. 

http://www.f84.sk/
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Chcem a môžem 

 

 

 

 

 

Simona NOVÁKOVÁ

 

zrakové postihnutie/ nevidiaca 
študentka Gymnázia vo Vranove nad Topľou 
e-mail: simonanovakova4 (zavinac) gmail.com 

 

Som nevidiaca od narodenia. Diagnostikovali mi vrodený glaukóm a toto ochorenie 

sa uţ nedá liečiť.  

 

Do škôlky som chodila medzi vidiace deti v našej dedinke Ţalobín. Keď som mala 

sedem rokov, nastúpila som do Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v 

Levoči. Najskôr sa mi tam nepáčilo, lebo som si predstavovala školu inak a bola som 

sklamaná. Hnevalo ma, ţe ma vychovávateľky nečesali tak, ako som chcela, ako i to, 

ţe som nemohla pouţívať môj pekný farebný perečník. Postupne som si začala 

zvykať a deväť rokov ubehlo rýchlo.  

Ako strednú školu som si vybrala Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi vo 

Vranove nad Topľou.  

Medzi moje záujmy patrí cestovanie a spoznávanie nových krajín a jazykov. Rada 

čítam historické knihy, hlavne o Egypte. Mám rada aj náboţenské knihy a spolu s 

mojou bývalou učiteľkou sme ich uţ dosť prečítali. Často recitujem, prispievam do 

novín a časopisov. Baví ma štúdium a robím si certifikát na jazykovej škole.  

 

V škole, ţiaľ, nemám knihy na všetky predmety, a preto musím aj skenovať. 

Najviac skenujem knihy do jazykovej školy. Na gymnáziu učitelia väčšinou diktujú 

poznámky, pretoţe knihy podľa novej reformy sme ešte nedostali. Poznámky píšem 

na počítači vo Worde. Myš nepouţívam vôbec, ako nevidiaca pouţívam klávesové 

                                            
 Uprostred každého problému sa nachádza príležitosť. 

Albert Einstein 
 

simonanovakova4%20(zavinac)%20gmail.com
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skratky. Dôleţitým zdrojom informácií je pre mňa Internet, pouţívam ho kaţdý deň. 

Najčastejšie z neho získavam informácie na referáty, mailujem a pouţívam stránku, 

na ktorú dávam poznámky mojim spoluţiakom. Písomky odovzdávam učiteľom na 

USB kľúči, alebo ich posielam mailom. Na kaţdom predmete musí byť aj ústne 

preskúšanie. Najviac mi vyhovuje, keď mi učitelia posielajú opravené testy a písomky 

mailom a napíšu mi komentár k nesprávnej odpovedi, prípadne ju opravia.  

Z pomôcok pre nevidiacich pouţívam okrem počítača bielu palicu, hodinky a 

telefón. V škole máme asistentku, ktorá mi pomáha pri presunoch po meste.  

 

Veľmi by mi pomohlo, keby som mala spracované knihy z cudzích jazykov. Tým, 

ţe chodím na dve školy, musím viac skenovať a oberá ma to o čas na učenie. Mám 

problém s tabuľkami a grafmi, na hodine sa v tom nevyznám. Pri skenovaní sa mi 

totiţ celá strana rozhádţe a na vyučovaní tak nemôţem sledovať ostatných, pracovať 

súčasne s nimi. Grafov nie je tak veľa, ale je to zloţitejšie. Keď si angličtinu 

naskenujem, nemám čas na korektúru a nie je to najčitateľnejšie.  

 

Veľmi mi pomáha, keď učitelia diktujú poznámky. Keby som si ich mala 

spracovávať z čiernotlačovej knihy, na učenie by mi uţ čas nezvýšil. Ústretoví sú aj 

pri zadaniach na písomky. Ak zadania neprinesú na kľúči, diktujú ich pre všetkých a 

podobne. 

Niekoľkokrát sa mi aj stalo, ţe mi nemčinár naskenoval angličtinu na Cambridge. 

Riaditeľka jazykovej školy mi totiţ povedala, ţe najskôr musím mať spracovanú knihu 

a aţ potom ma príjme. Pomoc nemčinára mi preto padla veľmi vhod. Keby som 

čakala na pomoc z kniţnice v Levoči, nechodila by som na jazykovú školu ani teraz. 

Povedali mi, ţe mi pošlú spracovanú knihu po Novom roku, no zatiaľ mi nič neprišlo. 

Spoluţiaci mi diktujú z tabule, alebo, keď chýbam v škole, pošlú mi poznámky 

mailom.  

Mám aj dobrých súrodencov. Odprevádzajú ma na zastávku autobusu, diktujú mi, 

keď potrebujem a podobne. 

Aj ľudia, ktorí bývajú neďaleko gymnázia, sú priateľskí. Nedávno mi vypadla palica 

z tašky a nevšimla som si to. O pár hodín prišla do školy nejaká teta, ktorá ju 

nechcela dať nikomu, len mne. Bolo to zábavné, lebo neverila nikomu zo 

zamestnancov školy.  
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Osobnú asistenciu takmer nepotrebujem. Školskú asistentku vyuţívam hlavne pri 

presunoch do mesta a občas mi prepíše slovíčka z Cambridge. Po budove školy sa 

pohybujem sama a pouţívam palicu.  

Priestory školy poznám uţ veľmi dobre, ale stalo sa mi uţ niekoľko trápnych vecí. 

Raz som išla za učiteľom informatiky, aby som mu ukázala referát. Má kabinet v 

novšej budove a všetky miestnosti tam majú podobné dvere. Našla som prvé a 

zaklopala som. Nikto neotváral. Jeden učiteľ, ktorý bol práve na chodbe, sa ma 

opýtal, či chcem ísť na WC. Bola som prekvapená z takej otázky a vysvetlila som mu, 

prečo som prišla. Povedal mi, ţe tie správne dvere sú hneď vedľa WC, na dvere 

ktorého som omylom klopala. 

 

Čo ďalej? 

O štúdiu na vysokej škole uvaţujem veľmi intenzívne. Chcem študovať na 

Univerzite Komenského tlmočníctvo. Snaţím sa robiť všetko pre to, aby som sa tam 

dostala. Vysoká škola je pre mňa dôleţitá, pretoţe sa rada vzdelávam a neviem si to 

bez vysokej predstaviť. Mala by som veľmi nudný a nezaujímavý ţivot, keby som 

nešla na vysokú.  
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Od vysokej školy očakávam nové vedomosti, väčší rozhľad v jazykoch a väčšie 

moţnosti. Moţno by som chcela študovať aj v zahraničí, a tak aj moţnosti a 

informácie o takomto štúdiu sú pre mňa veľmi zaujímavé.  

Obávam sa však začiatkov, moţno prístupu vyučujúcich a podobne. Obávam sa aj 

problémov s učebnicami. Tieţ sa bojím, či to tam budem zvládať. Aj teraz mávam 

vţdy na začiatku roka obavy, či prichádzajúci ročník zvládnem. Pritom tu poznám 

učiteľov a viem, ako to tu chodí. Neviem sa však tej neistoty zbaviť. 

Moje obavy súvisia aj s novými spoluţiakmi, či budú aspoň takí, akých mám teraz 

na gymnáziu. Nové prostredie ma na začiatku vţdy zneisťuje, najmä, keď ide o niečo, 

čo by som chcela robiť čo najlepšie. Ale verím, ţe to zvládnem.  

 

Zaujíma ma mnoho vecí, mám rada pestré štúdium. Popri ňom by som sa teda 

chcela venovať aj iným veciam. Aj keď som prišla na strednú, chcela som sa zapojiť 

skoro do všetkého, lebo inak by sa mi nechcelo učiť. Tento rok, keď uţ mám úplne 

zaplnený čas, som konečne spokojná a mám aj lepšie výsledky v škole. Plánujem 

začať aj s ďalšou, teraz uţ on-line jazykovou školou.  

  

Myslím si, ţe tlmočníctvo je pre mňa vhodné, pretoţe ma bavia jazyky. Myslím si, 

ţe by ma to napĺňalo. Nič iné ma nezaujíma viac ako jazyky. Ani som nerozmýšľala 

nad niečím iným ako nad tlmočníctvom. Niekedy mi bolo blízke učiteľstvo, ale to som 

bola ešte dosť malá. Teraz by som nechcela študovať učiteľstvo ani omylom.  

 

Učitelia a spoluţiaci ma hodnotia pozitívne. Snaţím sa byť aktívna, ale myslím si, 

ţe keby som bola vidiaca, brali by ma ako hociktorého radového študenta, ktorý sa 

učí dobre a zapája sa do školských aktivít.  

U mojej rodiny prevaţujú obavy nad podporou. Nikdy sa s rodičmi neradím o 

nových krokoch alebo plánovaných aktivitách. Vţdy im o nich poviem, aţ keď je 

všetko vybavené. Rodičia by boli najradšej, keby som necestovala a neskúšala nové 

veci. Keď som im na základnej povedala, ţe chcem ísť na gymnázium, odhovárali 

ma. Hovorili, ţe vidiace deti sú iné ako tie v Levoči a ţe by som tam radšej nemala 

ísť. Aj výchovná poradkyňa v Levoči ich presviedčala, ţe najlepšie mi bude v 

učňovskej škole, lebo na gymnázium nemám. To hovorila mnohým z mojich 

spoluţiakov so zrakovým postihnutím. Ja som bola pevne presvedčená, ţe na 
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gymnázium musím ísť a nechcela som to zmeniť. Som rada, ţe to takto skončilo a 

nezostala som v Levoči.  

 

S väčšinou rozhodnutí je to takto: Som uţ zvyknutá na obavy rodičov a snaţím sa 

brať to tak, aby ma to neobmedzovalo v mojich plánoch. Myslím, ţe sa ešte nestalo, 

aby mi niečo odobrili pred tým, ako som to začala robiť. Toto leto sa chystám do 

zahraničia kvôli angličtine a tieţ o tom donedávna nevedeli. Povedala som im to, aţ 

keď to bolo nevyhnutné. Samozrejme, vţdy ma odvezú, kam potrebujem. Niekedy s 

hnevom a ešte mi na rozlúčku povedia, ţe s tým nesúhlasia. Ale na letné tábory si 

zvykli a dnes uţ to nie je taký problém.  

 

Myslím si, ţe kaţdý, koho zaujíma štúdium, by mal študovať aj na vysokej škole. 

Zdravotné postihnutie by v tom nikomu nemalo brániť. Moje štúdium bude asi 

náročnejšie ako u vidiacich ľudí, ale mne to nevadí. Asi najväčší problém vidím v 

učebniciach. Aj teraz sú s nimi problémy, a keď prichádzam večer domov, nechce sa 

mi riešiť skenovanie.  

 

Na vysokej škole očakávam ústretovosť zo strany vyučujúcich. Aj ja sa budem 

snaţiť plniť si povinnosti, ale prístup vyučujúceho je pre mňa veľmi dôleţitý. Budem 

potrebovať niekoho, kto ma naučí trasy v novom meste a pomôţe mi so skenovaním.  

 

V októbri 2009 som sa zúčastnila sústredenia stredoškolákov so zdravotným 

postihnutím v Cíferi. Organizovalo ho Podporné centrum a bolo určené tým 

študentom, ktorí uvaţujú o štúdiu na vysokej škole. Od tohto sústredenia som 

očakávala, ţe sa dozviem ako napríklad funguje kreditný systém. Veľmi ma to 

zaujímalo. Dozvedela som sa o študentoch, ktorí majú iné zdravotné postihnutie, aj o 

pomôckach, ktoré pouţívajú. Najviac zaujímavé boli skúsenosti vysokoškolákov. 

Mala som lepší pocit, keď som ich počúvala a aj väčšiu istotu, ţe ak to zvládli oni, tak 

by som mala aj ja.  

V jeden z večerov sme sa rozprávali so študentom, ktorý je telesne postihnutý a 

bola som prekvapená, keď nám povedal, ţe my to máme ťaţšie, lebo nevidíme. My 

sme boli presvedčení o opaku a stále si to aj myslím.  
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Na sústredení boli príjemní a dobrí ľudia. S niektorými sme v kontakte a vţdy ma 

poteší, keď si napíšeme. Vládlo medzi nami priateľstvo a veľmi dobre som sa tam 

cítila. Aj teraz, dávno po sústredení sa obraciam na Podporné centrum vţdy, keď 

mám nejaké otázky. Očakávam aj, ţe mi na začiatku štúdia na vysokej škole pomôţe 

v priestorovej orientácii a pri zabezpečovaní študijných textov. Som rada, ţe 

zostávame v kontakte.  
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  Vo víre diania 

Aktuálni študenti vysokých škôl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

Ako som si kľukatila cestičku životom...  

 

 

 

 

 
 

Natália TURČINOVÁ

 

telesné postihnutie/ na invalidnom vozíku 
študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave 
e-mail: natalia.turcinova (zavinac) gmail.com 

 

História môjho vzdelania:  

1997 – 2006 Základná škola v mieste bydliska 

2006 – 2010 Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne 

2010 – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 

Vo svojom voľnom čase sa venujem čítaniu literatúry rôznych ţánrov. Medzi moje 

záľuby patrí tieţ písanie článkov do regionálnych týţdenníkov na Orave. Pravidelne 

prispievam do rubriky Krok za krokom..., ktorá venuje pozornosť postihnutým ľuďom. 

Taktieţ prispievam do časopisu muskulárnych dystrofikov v Bratislave Ozvena. 

Prostredníctvom mojich článkov sa snaţím hendikepovaným vliať do ţivota trošku 

radosti a odhodlania. No a tým „zdravým“ chcem zas ukázať, ţe sú medzi nimi aj 

ľudia, ktorých treba predovšetkým vidieť a vnímať ich. 

Uţ dva a pol roka sa v rámci svojho voľného času venujem športu pre ľudí s 

telesným postihnutím, boccii. 

Sny nepoznajú prekážky! 

Kaţdý z nás niekedy vo svojom ţivote sníval, alebo po niečom túţil. 

Prostredníctvom snov a myšlienok sa naozaj dokáţeme prevteliť a premiestniť 

kdekoľvek nám to fantázia dovolí. Môţeme sa na chvíľu stať najbohatším muţom 

sveta, môţeme sa vznášať vo vesmíre, alebo nám dokonca narastú krídla. Veď, ako 

sa hovorí, „fantázii sa medze nekladú“, a tak ani sny nepoznajú ţiadne prekáţky! 

                                            
 Jeden človek, ktorý v niečo verí, sa vyrovná deväťdesiatim deviatim, ktorí majú iba záujem. 

John Stuart Mill 

natalia.turcinova%20(zavinac)%20gmail.com
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Pretoţe keď človek niečo veľmi chce a verí, ţe to zvládne a dosiahne, uţ to je 

polovica úspechu.  

Pozitívne myslenie a viera v úspech boli aj mojím svetielkom nádeje na ceste za 

vysokou školou. Samozrejme, nebola vţdy jednoduchá a ruţová, no hovorí sa: Cesta, 

na ktorej nie sú žiadne prekážky, nevedie nikam. Tým sa treba riadiť. Lebo keď 

človek niečo dosiahne veľmi ľahko, neváţi si to tak, ako keď si to doslova vybojoval.  

Ako sa to celé začalo? 

Uţ ako malé dieťa som snívala o tom, ţe sa raz v budúcnosti zo mňa stane 

uznávaná a svetoznáma kozmonautka. Avšak v dnešnej uponáhľanej modernej dobe 

zostávajú detské sny akoby zabudnuté. Začala som premýšľať oveľa reálnejšie a 

rozumnejšie.  

Bohuţiaľ, keď som skončila základnú školu a stála som pred dôleţitým 

rozhodnutím, kam ďalej, zaţila som jednu veľkú nepríjemnosť.  

V škole som patrila medzi najlepších ţiakov, mala som skvelé známky a učenie 

ma naozaj veľmi bavilo, chcela som preto ísť na gymnázium. Keďţe som na 

invalidnom vozíčku, bola pre mňa bariérovosť budovy gymnázia veľkou nevýhodou. 

Myslela som si, ţe pán riaditeľ bude ústretový a ochotný nájsť spoločné riešenie tak, 

aby bolo výhodné pre obidve strany. Na moje prekvapenie mňa aj mojich rodičov 

doslova vypoklonkoval z miestnosti so slovami na perách: „Študentov pre úrad práce 

nevychovávame.“ Bola som z toho veľmi sklamaná. Pravdupovediac, vzalo mi to veľa 

odhodlania a presvedčenia aţ dovtedy, kým som sa nedozvedela o bezbariérovom 

vybavení Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Hneď bolo všetko krajšie a nad 

mojou hlavou opäť začalo svietiť slniečko. 

 

Na obchodnej som bola srdečne privítaná a s pokojným srdcom môţem povedať, 

ţe na tejto škole som bola veľmi šťastná. Nielenţe ma bezbariérové vybavenie v 

ničom neobmedzovalo, ale aj profesori a vedenie školy boli ústretoví a ochotní 

pomôcť mi s čímkoľvek a kedykoľvek to potrebujem.  

Roky na strednej plynuli rýchlo. Ani som sa nenazdala a nastal deň, kedy som 

dostala maturitné vysvedčenie a poslednýkrát som prekročila prah školy ako jej 

študent. Samozrejme, vtedy som uţ prihlášky na vysokú školu mala dávno podané, 

no to najťaţšie ma ešte len čakalo.  
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Pre človeka na invalidnom vozíčku sú isté veci oveľa komplikovanejšie ako pre 

„obyčajných“ ľudí. Neuvaţuje len nad tým, či sa správne rozhodol a či ho na strednú 

alebo na vysokú školu príjmu. Stojí pred oveľa dôleţitejšími otázkami, na ktoré si 

neskôr musí odpovedať a musí všetko vyriešiť tak, aby si splnil svoje sny, aby ho 

„kolieska“ zaviedli tam, kam chce, a aby ho v ničom neobmedzovali. Treba myslieť na 

to, či má škola, o ktorú sa zaujíma, vytvorené podmienky aj pre telesne postihnutého 

študenta, musí myslieť na dopravu a bývanie, no nielen na také hocijaké. Potrebuje 

to všetko pre neho prispôsobené, prístupné. 

Odbory štúdia som si teda vyberala rôzne. Veľmi som chcela ísť na ţurnalistiku, 

ktorá by ma nesmierne bavila, no priestory fakulty boli na veľmi zlej úrovni, čo sa týka 

fyzickej prístupnosti. Ďalšia moja prihláška putovala na prírodovedeckú fakultu, ktorá 

u mňa zabodovala hlavne kvôli jej vybavenosti pre študentov so zdravotným 

postihnutím. Na ţurnalistiku ma neprijali, takţe „ten hore“ to vybavil za mňa a ja som 

sa oficiálne stala riadnou študentkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského. Je to škola, ktorá je úplne debarierizovaná. Takmer všade sa 

nachádzajú rampy, výťahy a kde to bolo moţné, odstránili sa aj prahy do miestností. 

Po technickej stránke je teda naozaj úţasne vybavená. Ubytovaná som v novom 

bezbariérovom apartmáne na internáte Druţba, kde mám skvelé podmienky pre ţivot 

na invalidnom vozíku. S činnosťami, ktoré sama nezvládam, mi pomáhajú osobní 

asistenti. Nie je ťaţké nájsť si takéhoto asistenta. V Bratislave sa nachádza Agentúra 

osobnej asistencie, ktorá vám veľmi rada pomôţe s hľadaním a prípadným výberom 

vhodného adepta, ktorý bude spĺňať všetky vaše poţiadavky.  

 

Spoluţiaci na fakulte sú neskutočne ochotní. Uţ v prvý deň som si našla výborné 

kamarátky, ktoré mi vo všetkom pomáhajú. Podajú mi tašku, spadnuté pero, podrţia 

mi dvere, či odloţia stoličku. Sú naozaj veľmi zlaté a ja im za kaţdú, aj za tú 

najmenšiu pomoc, zo srdca ďakujem. 

 

V akademickom roku 2010/2011 študujem odbor geografia – demografia v prvom 

ročníku. Úspešne som zakončila zimný semester a veľmi sa z toho teším, pretoţe, ak 

mám byť úprimná, trošku som to podcenila. Štúdium na vysokej škole nie je ani 

zďaleka také, ako bolo na strednej škole, a preto treba byť pripravený na veľkú 

zmenu. Kaţdá skúška a celé skúškové obdobie je veľmi stresujúce, ale poctivou 
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prípravou sa to, samozrejme, dá všetko zvládnuť. To, čo sa však niekedy zdá byť 

nezvládnuteľné, sú bariéry spojené so štúdiom.  

Keď sa blíţil 17. september, čas môjho ubytovania sa na internáte a začiatok 

zimného semestra prvého ročníka, ani na chvíľu som nezapochybovala o tom, ţe 

kaţdý jeden problém a kaţdá prekáţka, ktorú budem musieť zdolať, zdolám bez 

akýchkoľvek problémov. Často sa ma rodina a priatelia pýtali, či sa nebojím „veľkého 

mesta“, ţivota ďaleko od rodiny a obdivovali ma za to, ţe som taká odváţna. No 

nebolo to o odvahe. Bolo to o tom, ţe som chcela niečo dokázať a šla som za svojím 

cieľom. 

Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ,  
za ktorým sa oplatí kráčať a usilovať sa ho naplniť. 

 

Toto je krásny citát kanadského spisovateľa, s ktorým úplne súhlasím.  

 

Za to, ţe som na vysokej škole, ţe bývam v bezbariérovom apartmáne, ţe mám 

osobných asistentov a za mnoho iných vecí ďakujem Centru podpory na UK, pretoţe 

vďaka sústredeniu stredoškolákov, ktorého som sa zúčastnila v roku 2009, som sa 

dozvedela obrovské mnoţstvo potrebných informácii. Ale nielen to. Všetci tí, ktorí toto 

stretnutie organizovali, mi dodali odvahu ísť za svojím cieľom, pretoţe neexistuje 
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problém, ktorý by sa riešiť nedal. Dozvedela som sa podrobnosti o osobnej asistencii, 

ktorej som momentálne uţívateľkou, zistila som, ţe existujú bezbariérové internátne 

izby, o ktorých som dovtedy ani netušila. Zo sústredenia som domov odchádzala s 

mnoţstvom dôleţitých kontaktov. Čo je ale hlavné, odchádzala som v prvom rade 

plná entuziazmu, odhodlania a hlavne plná presvedčenia, ţe moje sny sa môţu stať 

skutočnosťou a ja sa naozaj stanem riadnou študentkou vysokej školy!  

 

Vám, budúcim študentom vysokých škôl, prajem veľa úspechov pri štúdiu, pri 

maturite a prijímacích skúškach. Verte si, myslite pozitívne a nebojte sa. Hlavne nič 

nepodceňujte, vopred si všetko zistite, obvolajte a vygooglujte. Moţno sa v septembri 

vidíme na Druţbe.   Teším sa. 
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Úvahy na tému význam štúdia v živote človeka 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislav SOKOL

 

zrakové postihnutie/ slabozraký 
absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave 
študent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity  
v Brne 
e-mail: sokol (zavinac) cezap.sk 

 

 

Keď som bol ešte škôlkar, mohol som mať tak päť rokov, naučili ma doma sčitovať 

čísla s prechodom cez desiatku. Mali zo mňa veľkú radosť a keď sme prišli na 

návštevu k starým rodičom, dávali mi znova rôzne príklady, aby starkým predviedli 

moju novú záľubu. Dostal som pochvalu. Bol to snáď jeden z prvých momentov v 

mojom ţivote, na ktorý si pamätám, keď som pocítil úctu druhých ľudí za niečo, čo 

som sa naučil. Spomínam si, ţe to bol pre mňa veľmi príjemný pocit. Pribliţne v tom 

istom období, to som ešte nevedel písať a čítať, moja mama si často písala 

poznámky na menšie papieriky, ktoré umiestňovala na chladničku. Pre mňa to boli 

len čmáranice a nedokázal som pochopiť, ako tie haky-baky môţu dačo znamenať. 

Myslel som si, ţe je to celé podvrh. Jednoducho sa na mňa tí dospelí dohodli - len tak 

si čmárajú a potom sa tvária, ţe čosi čítajú, no pritom si len vymýšľajú. Strašne ma 

hnevalo, ţe ma takto neustále klamú. Aţ neskôr v škole som pochopil, ako sa veci 

majú. 

 

Kaţdý z nás v detstve sníva, čím bude, keď raz vyrastie. Sníval som i ja - o 

poţiarnikovi, smetiarovi, rušňovodičovi, hokejistovi, kozmonautovi. V druhej triede na 

                                            
 Ak sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte vôbec nič.  

Ak sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír. 
Budha 

sokol(zavinac)cezap.sk
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základnej škole som si jedného dňa, či skôr večera, začal viesť svoj Hvezdársky 

zápisník. Z balkóna nášho bytu som pozoroval malé bodky na nočnej oblohe a značil 

som si, kde sa ktorá nachádza. Od tej chvíle som sa chcel stať astronómom. Robil 

som pre to, čo sa dalo. Študoval som vesmírne encyklopédie, zaloţil som i 

hvezdársku bandu, ktorá mala dvoch či troch čestných členov. Tomuto detskému snu 

som podľahol natoľko, ţe o niekoľko rokov neskôr som vyštudoval astronómiu na 

Univerzite Komenského v Bratislave. 

 

 

 

Moja voľba teda uţ na strednej škole padla na štúdium fyziky, ktoré bolo akousi 

bránou k vytúţenej astronómii. Toto zameranie mi poskytlo mnoho času stráveného 

uvaţovaním o svete, v ktorom ţijeme. Svete, ktorý stojí na základoch vybudovaných 

z fyzikálnych zákonov, svete, ktorý fyzikou priam kypí. A kľúčom k jeho kráse je 

poznanie. Je to priama úmernosť – čím viac človek vie, tým viac krásy okolo seba 

môţe vnímať. Tak som v istom okamihu ţivota prepadol túţbe poznať, objavovať, 

hľadať. Vydal som sa na cestu, ktorá sa nikdy nezdala byť jednoduchá a priamočiara. 

Vţdy som však vedel: Je to moja cesta a nemenil by som ju. 

Tak ako vtedy, i dnes si stále kladiem otázku: Prečo práve ty máš to úţasné 

privilégium učiť sa nové veci, spoznávať tajomstvá, mať vôbec moţnosť niečo 

ovplyvniť? Prečo, keď milióny ľudí na tomto svete deň čo deň zápasia o holý ţivot, 
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milióny ďalších sa ani nedoţijú dospelosti a nedostanú šancu realizovať svoje detské 

sny? Kto mi dal taký neoceniteľný dar? A komu to budem vysvetľovať, ak ho len tak 

premárnim? 

Čo je pre mňa vzdelanie? 

Vzdelanie je, keď si ráno sadnem do električky, ktorá ma odvezie do školy.  

Vzdelanie je, keď sa môţem naobedovať.  

Vzdelanie je môj školský batoh.  

To, keď môţem zavolať domov našim... 

 

A ešte pár ďalších vecí, ktoré by som sotva zrátal. Ľudský um v praxi. Je aţ 

neuveriteľné, koľko sme toho my, ľudia, za ten krátky čas našej existencie boli 

schopní vymyslieť. Koľko vedomostí sme si po stáročia dokázali odovzdať. 

Výsledkom je svet, v ktorom práve ţijeme obklopení nespočetným mnoţstvom 

poznatkov. Aby bol svet krajším miestom, mali by sme sa, všetci ľudia, ešte viac učiť. 

Spoznávať lepšie sami seba a všetko navôkol. Tak budeme skôr schopní vyuţiť naše 

poznatky pre potreby dobra na Zemi. 

Zdá sa mi, ţe dnes berieme veci s akousi samozrejmosťou. Proste tu pre nás sú, 

boli aj budú. Neuvedomujeme si, ţe ešte prednedávnom sme ţili v jaskyniach. A 

všetky tie úţasné výdobytky nášho súčasného sveta vytvorili ľudia. Ľudia ako vy či ja. 

Zvedavosťou, dôvtipom, šikovnosťou. No predovšetkým pretavením nadobudnutých 

vedomostí a fantázie. Verím, ţe v kaţdom z nás drieme malý Einstein, nech sa uţ 

venujeme čomukoľvek. A ten sa prebudí, keď mu dáme príleţitosť. 

 

Je nesporné, ţe vzdelanie je pre ţivot človeka podstatným, ba priam určujúcim 

prvkom. Človek túto informáciu môţe dnes počuť na kaţdom kroku. A čím skôr ju 

príjme za svoju, zariadi sa podľa nej, tým väčšiu výhodu v porovnaní s ostatnými 

získava. Vedomosti sú vskutku úţasná vec – tvoria náš intelektuálny majetok, ktorý 

vám dokáţe zabezpečiť slušnú existenciu a to, čo raz viete, vám nikto nevezme (na 

rozdiel od hmotných statkov). Ale chce to na sebe poctivo pracovať, pravidelne sa 

zhovárať a trénovať so svojím mozgom. Najlepšie sa trénuje, keď vás to baví. To 

vtedy, keď sa vzdelávate v oblasti, ktorá vás vskutku zaujíma. Dobrá voľba ţivotného 

smerovania je nad zlato a treba jej venovať dostatočný priestor. Vyskúšať si na 

vlastnej koţi, čo sa skúsiť dá. Nepremeškať ţiadnu príleţitosť. Ja osobne v tomto 
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vidím veľkú nespravodlivosť – človek si svoju cestu ţivotom musí nájsť. No keby aj 

celý ţivot iba skúšal a hľadal, neprešiel by všetkými moţnosťami, ktoré mu svet 

ponúka, aby našiel ten svoj pravý, ideálny chodníček. Preto je tu dobrá stratégia taká 

dôleţitá a šťastní sú tí, ktorí správne našli. 

 

Teda vzdelanie je pre človeka v dnešnom svete devíza. To som uţ vravel, však? 

No uvedomme si, ţe pre človeka so zdravotným postihnutím to platí dvojnásobne. Na 

to, aby sa stal plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, musí svoje ostávajúce kapacity 

vyuţívať veľmi efektívne a premyslene. Vychádzam z vlastnej skúsenosti, keďţe sám 

som zrakovo postihnutý. Dnešná doba, neustále sa rozvíjajúca ľudská spoločnosť a 

technika, ľuďom so špecifickými nárokmi praje. Nebolo tomu tak vţdy. Napríklad v 

časoch, keď si kaţdý musel svoj chlebík tvrdo manuálne odpracovať na roli, pri 

dobytku či v nejakom remesle. Dnešná doba nám poskytuje slobodu voľby a celkom 

iné, rozmanité moţnosti. Váţme si ich. A buďme na ne pripravení. Ako? No predsa 

učením sa. Veľkou bránou k úspechu sú moderné informačno-komunikačné 

technológie. Prostriedky, ktoré zmierňujú hendikepy, zrovnávajú príleţitosti. Stávajú 

sa jazykom, očami, ušami či rukami tam, kde je to potrebné. Tak ako sa učíme 

pracovať s našimi zmyslami od útleho detstva, mali by sme sa učiť ovládať 

prostriedky modernej techniky čo najskôr, aby pracovali v náš prospech. 

Pri usilovnom štúdiu nezabudnime ani na svet za oknom triedy či študovne. 

Myslím tým na zmysluplné trávenie času mimo školy. Nikto predsa nemôţe vedieť, či 

práve tam naňho nečaká jasná budúcnosť. Preto aktivity pre správnu vec, pod 

dobrým vedením, môţu len obohatiť paletu našich schopností. Naozaj praktické 

skúsenosti a veci takpovediac do ţivota získame často práve mimo školských lavíc. 

Pevné priateľstvá, pracovné skúsenosti, dobrovoľnícka činnosť, cestovanie – to je 

zopár príkladov zo súdka, ktorý mám teraz na mysli. 

 

Významný muţ našej histórie - astronóm, diplomat, generál, no predovšetkým 

sveta skúsený človek Milan Rastislav Štefánik tvrdí:  

 

Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie 
intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných 
vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejšia a vrúcnejšia je jeho 
pomoc vonkajšiemu svetu.  
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Sú to krásne myšlienky hodné zamyslenia sa. Myšlienky, ktoré sám tak odhodlane 

napĺňal. Myšlienky, ktoré môţe ţiť kaţdý z nás. Na záver by som rád pridal ešte 

jeden odkaz z pera M. R. Štefánika:  

 

Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti. 

 

Spomeňte si na jeho slová pri úvahách o svojom štúdiu, povolaní či budúcnosti 

vôbec. Všetko je vo vašich rukách. 
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Kam smerujem ja 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Petra GÁFELOVÁ

 

zrakové postihnutie/ slabozraká 
študentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alţbety, Partizánske 
e-mail: petuska1611 (zavinac) azet.sk 

 

Volám sa Petra Gáfelová a mám 20 rokov. Som slabozraká, mám nystagmus a 

moja viditeľnosť je na hranici praktickej slepoty. Základnú školu som navštevovala v 

Partizánskom. V škole som pracovala s osobnou asistentkou. Po skončení základnej 

školy som navštevovala Obchodnú akadémiu v Partizánskom, odbor – sociálno-

výchovný pracovník. Po maturite som začala študovať na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety, v detašovanom pracovisku v 

Partizánskom.   

Veľmi rada maľujem, čítam knihy, píšem rôzne príbehy. Taktieţ mám rada hudbu 

a dobré filmy.  

Prístup k štúdiu 

Pri štúdiu som si zväčšovala text, ktorý som sa potrebovala naučiť, na veľkosť 

písma 18 - 24. Tak to praktizujem aj na vysokej škole. Rada pracujem s elektronickou 

poštou. Na vysokej škole vyuţívam tieţ osobnú asistenciu, ale snaţím sa, aby som 

čo najviac pracovala samostatne. Osobné asistentky mám najmä z radov mojich 

terajších spoluţiačok, Na prednáškach si zapisujem poznámky. Keďţe niektoré 

                                            
 Sústreďte sa na to, kam chcete ísť, nie na to, čoho sa bojíte. 

Anthony Robbins 

../../../../../../lit/Literatura/==%20novo%20donesene%20==/10_11/Letny_Semester/Kapustova/Filip%20Miroslav/petuska1611%20(zavinac)%20azet.sk
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prednášky sú premietané na dataprojektore, zapisuje ich osobná asistentka. Spolu to 

potom spracujeme. Pri štúdiu pracujem veľmi často s počítačom. Pracujem beţným 

spôsobom, špeciálne úpravy nemám. Pri práci s odbornou literatúrou vyuţívam 

televíznu lupu.  

Možné riešenia 

Pri štúdiu nepotrebujem špeciálne úpravy, stačí mi zväčšený text. Na vysokej 

škole sú profesori ústretoví. Formu skúšky si môţem vybrať sama podľa toho, ako mi 

to najviac vyhovuje. Pri písomnej skúške mávam predĺţený čas, alebo odpovedám 

ústne. Z rodinných príslušníkov mi pomáha najviac mama, ktorá mi pomáha hlavne 

pri hľadaní odbornej literatúry a rôznych informácií, ktoré potrebujem. 

Predstavy o budúcnosti 

Uţ od malička som chcela pracovať s malými deťmi, ideálne ako učiteľka v 

materskej škole. Nakoľko mi to zdravotný stav nedovoľoval, chcela som pracovať so 

zrakovo postihnutými deťmi, preto som uvaţovala o štúdiu špeciálnej pedagogiky 

zameranej na zrakové postihnutie na Univerzite Komenského v Bratislave. V tomto 

roku sa však tento odbor neotvoril. Pri výbere vysokej školy som musela brať ohľad aj 

na finančnú situáciu v rodine, nakoľko ţijeme len s matkou a staršími súrodencami. 

Keďţe som skončila strednú školu – sociálno-výchovný pracovník, veľmi mi prišlo 

vhod, ţe v našom meste je detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alţbety, a tak som sa rozhodla pre túto školu. V škole som veľmi 

spokojná.  

Sústredenie stredoškolákov 

Som nesmierne rada, ţe som sa zúčastnila sústredenia stredoškolákov v Cíferi, 

kde som sa zoznámila s mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím, získala som veľa 

priateľov, s ktorými som v stálom písomnom, ale aj osobnom kontakte. Získala som 

tam veľmi veľa informácií o štúdiu na vysokej škole. Taktieţ som sa zoznámila so 

skvelými ľuďmi z Podporného centra, s ktorými som doteraz v kontakte. Som veľmi 

rada, ţe mi pomáhajú pri poskytovaní odbornej literatúry pri štúdiu na vysokej škole.  

 

Odporúčam kaţdému študentovi so zdravotným postihnutím, ak bude mať 

moţnosť, zúčastniť sa takéhoto sústredenia. Nech neváha sa ho zúčastniť, stojí to za 

to. Pre mňa to bol nesmierny záţitok vidieť tých mladých ľudí, ako aj napriek svojmu 
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zdravotnému postihnutiu chcú dokázať niečo v ţivote a študovať na vysokej škole. Ja 

som vţdy študovala v školách beţného typu a viem, ako ťaţko som sa prebíjala 

medzi zdravými študentmi. Nie vţdy som sa stretla s pochopením - či uţ od ţiakov, 

ale často aj zo strany pedagógov, hlavne na strednej škole. Niektorí mi často dávali 

najavo, prečo som nešla študovať na špeciálnu školu. Bolo to hlavne vtedy, keď mali 

niečo pre mňa spraviť navyše. Bolo však aj veľa takých pedagógov, ktorí mi 

pomáhali, za čo som im vďačná.  

 

Osobne sa celý ţivot riadim heslom:  

Keď človek niečo veľmi chce, tak to dokáže. 
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Ako zvládať štúdium na vysokej škole  
     so sluchovým postihnutím 

 
 

 

 
 
 
 
 

Matúš LENČÉŠ

 

sluchové postihnutie/ nedoslýchavý 
študent Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy  
a spojov Ţilinskej univerzity v Ţiline 
e-mail: matus.lences (zavinac) szm.sk 

 

Volám sa Matúš a študujem leteckú dopravu na Ţilinskej univerzite. Som sluchovo 

postihnutý - nedoslýchavý a rád by som sa s vami podelil so skúsenosťami zo štúdia 

na vysokej škole. 

 

Základnú školu som absolvoval v Močenku. Popri tom som chodil štyri roky aj na 

Základnú umeleckú školu v Šali. Išlo o také experimenty s kresbami - skrátka 

umelec . 

Vyštudoval som Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre. 

Vo voľnom čase lyţujem, bicyklujem, chodím na turistiku, prípadne čítam knihy. 

 

V roku 2009 som sa zúčastnil sústredenia v Cíferi (pri Trnave) spolu s ďalšími 

študentmi so zdravotným postihnutím zo stredných škôl. Myslím, ţe sústredenie mi 

veľmi pomohlo. Získal som veľa informácií ohľadom štúdia na vysokých školách, aj o 

právach a povinnostiach študenta. Najviac ma však zaujímali názory vysokoškolákov 

o štúdiu na vysokej škole. To je aj dôvod, prečo teraz píšem o svojich 

skúsenostiach . Tieţ odporúčam budúcim študentom s postihnutím, aby sa takéhoto 

sústredenia v budúcnosti zúčastnili. Nájdete si nové kontakty a získate veľmi dobré 

rady. 

                                            
 Cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom. 

Konfucius 

matus.lences%20(zavinac)%20szm.sk
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Môj príbeh začínajúceho vysokoškoláka  

Všetko sa začalo tým, ţe som si začal vyberať vysokú školu. Niekde, kde sa 

uplatním a bude ma to zároveň aj baviť. Dôleţité bolo posúdiť, či počas štúdia 

nenastanú nejaké váţne prekáţky, napr. ako zvládať cudzie jazyky, aká bude 

komunikácia s ostatnými, atď. Dokopy som si vybral štyri študijné odbory (väčšinou 

na rôznych univerzitách), ktoré ma zaujímali. O kaţdom študijnom odbore som sa 

snaţil získať čo najviac informácií - o nárokoch na štúdium, o dostupnosti ubytovania 

na internátoch, atď.  

Informácie som si nezisťoval len cez internet, z webových stránok. Osvedčilo sa mi 

aj to, keď som si dohodol osobné stretnutie s garantom daného študijného odboru 

alebo s koordinátorom pre študentov so zdravotným postihnutím na danej vysokej 

škole. Rozprávali sme sa o študijnom odbore, o prípadných prekáţkach a ich 

moţných riešeniach (napr. ako učiť nepočujúceho cudzie jazyky, aké študijné 

materiály sú pre takého študenta prístupné...), uplatnení po skončení štúdia, 

internáte, atď. Tieţ som sa zaujímal o to, či tam niekto s podobným postihnutím 

predo mnou študoval, príp. či tam niekto taký študuje teraz. 
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Potom ostávalo uţ len podať prihlášky, spraviť prijímačky (samozrejme, aj 

maturitu ). 

 

Po prijatí na viaceré vysoké školy som sa rozhodoval, kam pôjdem, čo bude pre 

mňa najvýhodnejšie a čo ma bude aj baviť. Rozhodol som sa ísť na leteckú dopravu.  

Dôleţité je vedieť, ţe keď ťa neprijmú na vysnívanú školu, treba skúsiť podať 

odvolanie. Myslím, ţe o tejto moţnosti väčšina z vás vie. Potom treba ísť na zápis do 

1. ročníka bakalárskeho štúdia. 

Začal som teda študovať na vysokej škole. Čakalo ma veľa vybavovania, 

konzultácií s profesormi, s koordinátorkou pre študentov so zdravotným postihnutím.  

Ale pekne po poriadku. Najprv som si vybavoval internát. Na Ţilinskej univerzite sa 

prihlášky na internát podávali počas zápisu. Keďţe bývam ďaleko od Ţiliny, ţiadosť 

som si podal. 

Štúdium sa delí na prednášky a na cvičenia. Prednášky bývajú nepovinné a 

cvičenia sú uţ povinné. Na niektorých školách môţu byť aj prednášky povinné. 

Všetko si treba zistiť ešte pred nástupom do 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Na 

prednáškach sa celé učivo vysvetľuje. Na cvičeniach učivo uvádzame do praxe. 

Ideálne . 

Je lepšie sa prednášok zúčastňovať, ale pre niekoho (napr. pre nepočujúceho), je 

to niekedy aj zbytočné. V takom prípade je potrebné zohnať si od spoluţiakov 

poznámky z prednášok, príp. iné študijné materiály, alebo sa pokúsiť niečo z 

prednášky vyťaţiť. 

Na začiatku semestra, pri prvých hodinách, som profesorov viac pozoroval. 

Zisťoval som, ako prebieha hodina, čo sa od nás očakáva, čo sa hovorí o skúškach, 

o laboratórnych cvičeniach, atď. Po skončení hodiny som osobne išiel za kaţdým 

profesorom a porozprával som sa s ním o vyučovaní. Zaujímalo ma napríklad, na čo 

kladie pri prednáške či cvičení dôraz, aké moţnosti práce sú na laboratórnych 

cvičeniach, čo s písomkami, skúškami, atď. Tieţ som mu vysvetlil, ako má hovoriť - 

hlasnejšie, prípadne pomalšie, aby z jeho výkladu mal úţitok aj nepočujúci. Hovorili 

sme o tom, aké študijné materiály mi môţe poskytnúť (prezentácie, prefotené 

papiere, ktoré môţem prípadne získať aj od spoluţiakov, knihy, skriptá, informácie z 

internetu...).  
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Keď sa objaví nejaký problém, treba ho skúsiť nejako riešiť. V prípade problémov 

sa moţno obrátiť aj na koordinátorov danej školy. Oni vás totiţ majú na starosti a 

myslím, ţe vám ochotne pomôţu alebo poradia.  

Dôležité veci pre každého 

Odporúčal by som kaţdému študentovi sa na začiatku semestra osobne 

porozprávať s daným profesorom. Nech aj pedagógovia získajú skúsenosti, ako sa 

správať k študentom so zdravotným postihnutím, príp. ako sa vyjadrovať. Nebojte sa 

toho. 

 

Ak niečomu nerozumiete, alebo nepochopíte výklad, nebojte sa vyuţívať 

konzultačné hodiny profesorov. Pri ďalších hodinách si sadnite niekam dopredu, aby 

si vás profesori všimli a spomenuli si na vás. Veď aj oni sú len ľudia, ktorí niekedy 

zabúdajú. 

 

Je lepšie sa systematicky učiť počas semestra, ako všetko doháňať tesne pred 

skúškami. Potom budete v strese a nemusí sa vám dariť. Ja som totiţ urobil na 

začiatku chybu, ţe som sa postupne učil len málo a potom som musel všetko 

doháňať. Teraz som uţ múdrejší .  Človek sa chybami učí. 

 

Predtým, ako začnú skúšky, sa vypisujú termíny skúšok. U mňa na univerzite sa 

prihlasujeme cez internet. Existujú aj predtermíny, kto chce, môţe sa prihlásiť. 

Profesori si však zvyknú dávať podmienky - napr. na predtermín môţe ísť iba ten, kto 

má určitý počet bodov, prípadne dobrý prospech. Niekedy sa môţe stať, ţe sa 

študentovi skúška na prvýkrát nepodarí. Netreba zúfať. Na skúšky sa moţno prihlásiť 

celkovo trikrát. 

Podmienky a pravidlá však môţu byť na kaţdej škole iné. Informácie o nich je 

dobré získať v predstihu. Ja vychádzam z vlastnej skúsenosti na Ţilinskej univerzite. 

A som rád, ţe sa s týmito skúsenosťami začínajúceho vysokoškoláka môţem podeliť 

s vami. 

 

Byť na vysokej škole je skvelé, najmä ak študujete to, čo vás baví, a v tom aj 

vynikáte.  
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Štúdium na vysokej škole s jeho radosťami a starosťami 

 
 

 

 

 

 

Lenka MARUŠČÁKOVÁ

 

telesné postihnutie/ pouţíva opornú palicu 
študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave 
e-mail: lenka.maruscakova (zavinac) gmail.com 

 

Ja a medicína 

Volám sa Lenka a som študentkou 4. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Ani sa mi nezdá, ţe je to uţ štvrtý rok. Polovica 

medicínskeho štúdia je za mnou. Ak to pôjde takto ďalej, tak sa ani nenazdám a 

bude zo mňa pani doktorka. Lenţe, podľa mňa, na to je ešte momentálne dosť času 

myslieť. Lepšie povedané, dúfam v to, aj keď sa ma mnohí pýtajú, čo potom, v akom 

odbore chcem pracovať. Budem úprimná a priznám sa, ţe túto otázku nemám rada - 

z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, nemám ešte presne vymedzený okruh záujmu, 

lebo by sa našlo toho viac ... a po druhé, pretoţe škola ma baví a vôbec ešte 

nechcem, aby uţ skončila. Štúdium medicíny ma skutočne oslovilo, hoci to nebol môj 

ţivotný sen. Nebola som vţdy rozhodnutá pre medicínu, mala som dosť odlišné 

záujmy a do úvahy pripadalo aj dosť iných zameraní. Avšak môţem teraz povedať, 

ţe som sa postupne za tie necelé štyri roky presvedčila, ţe moja voľba bola dobrá. 

Osteogenesis imperfecta - kosti zo skla 

V detstve mi bola diagnostikovaná choroba osteogenesis imperfecta. Aby som 

obišla zloţité medicínske definície, iba uvediem, ţe ide o chorobu postihujúcu hlavne 

kosti v zmysle ich pevnosti. Sú veľmi slabé, krehké a s kaţdým pádom hrozí 

zlomenina. Tento stav sa väčšinou v období puberty stabilizuje. To bolo aj v mojom 

prípade. V minulosti, asi do mojich pätnástich rokov, som pouţívala invalidný vozík a 

                                            
 Životný úspech nezávisí od podmienok, ktoré máme, ale od našich rozhodnutí. 

Hal Urban 

lenka.maruscakova%20(zavinac)%20gmail.com
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postupom času, krok za krokom, som sa dopracovala k tomu, ţe dnes je to uţ len 

jedna palička. Aj napriek tomu, ţe neprejdem veľké vzdialenosti a rýchlo s únavou 

prichádza aj bolesť nôh, pokrok je viditeľný. Kedysi by málokto veril, ţe niekedy 

budem schopná sama študovať v Bratislave, bývať na internáte a samostatne 

kaţdodenne existovať a zvládať fyzickú stránku štúdia medicíny. Nie, nehovorím, ţe 

je to ľahké, ale s troškou odhodlania sa to dá. Hlavne ak je, ako uvádzam vyššie, 

prítomná chuť a radosť z toho, čo robíte.  

Začiatky nikdy nie sú ľahké... 

Moje začiatky štúdia sa najprv skomplikovali natoľko, ţe to vyzeralo, ţe aj keď som 

prijatá na medicínu, zrejme nebudem môcť študovať. Ide o to, ţe tri dni po zápise do 

prvého ročníka na Lekársku fakultu UK sa stalo to, čo nemalo. Mala som úraz, spadla 

som a vyzeralo to tak, ţe sme tam, kde sme boli na začiatku - na vozíku. Skutočne 

však platí, ţe sa netreba vzdávať. Po úraze som bola znova nútená pouţívať vozík, 

ale s pomocou mojich rodičov a sestry som úspešne ukončila prvý ročník a onedlho 

som sa znova rozchodila. Musím ešte poznamenať, ţe tentokrát to nebola 

zlomenina, ako hneď všetci predpokladali, ale prasknuté puzdro kolena, čo, aj keď je 

moţno ešte bolestivejšie, v mojom prípade znamenalo, ţe nebude potrebné 

sadrovanie a dlhé znehybnenie a ešte dlhšie následné rozhýbanie a spevnenie 

dlhým odpočinkom odvápnených kostí, uţ aj tak primárne chudobných na vápnik. 

Skutočne, taký začiatok asi nikto nečakal. Spoločnými silami sme ho však zvládli, 

lebo v tých chvíľach moţnosti nevyzerali veľmi sľubne. Mám úţasné šťastie, ţe mám 

ocka, ktorý bol so mnou asi mesiac tu v Bratislave a kaţdodenne ma vozil autom do 

školy. A mám sestru Katku, ktorá si ma potom zobrala na starosť popri svojich 

vlastných štúdiách. Ale o nej bude ešte reč neskôr.   

Škola a nemocnica 

Študovať medicínu šesť rokov znamená prvé tri roky prevaţne teórie a potom 

ďalšie tri roky prax. Z toho vyplýva aj to, ţe počas prvých troch rokov sa výučba (aţ 

na pár výnimiek) vykonáva v budove Lekárskej fakulty UK na Americkom námestí. 

Fakulta má pre mňa výhodnú polohu, je hneď pri električkovej zastávke, a tak mi 

stačí počkať pred internátom Druţba, kde bývam, na jednotku alebo štvorku a 

vystúpim hneď pred školou. Naspäť to je trochu zloţitejšie, ale o tom neskôr. Budova 

fakulty je pomerne stará, jej časť Staré teoretické ústavy bola postavená ešte okolo 
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roku 1930, v šesťdesiatych rokoch pribudli Nové teoretické ústavy. Pri budovaní sa 

evidentne nemyslelo na bezbariérové podmienky, a tak pouţívať vozík je dosť 

problematické. Všade nájdete zopár schodov. Áno, často len zopár, no keď ste na 

vozíku, tak aj jeden schod vám vie pekne zatarasiť cestu. Ale netreba vešať hlavu. 

Všade nájdete zároveň aj zopár dobrých ľudí, a tu uţ vlastne nie len zopár, ale veľa, 

ktorí pomôţu či uţ svojou silou, alebo "len" vľúdnym slovom, úsmevom. Mnohí si ani 

neuvedomujú ako... Teraz uţ nosím len palicu, a to hlavne na tie schody, aby som 

ich zdolala a dostala sa tam, kde treba. Čiţe, vzhľadom na to, ţe v budove máme aj 

výťahy (staré, ale funkčné), dnes uţ veľa bariér, ktoré by mi obmedzovali pohyb a 

ţivotný priestor, v škole nenachádzam.  

 

Ako som uţ spomenula, som štvrtáčka, a to znamená, ţe teóriu uţ máme za 

sebou. Teraz pracujeme na našich praktických znalostiach v nemocnici. V Bratislave 

máme štyri nemocnice, kde môţete stretnúť medikov, a teda aj mňa. Pre mňa je však 

najvýhodnejšia svojou lokalitou nemocnica Staré mesto na Mickiewiczovej ulici. Tam 

sa snaţím, ak sa to dá, absolvovať väčšinu stáţí. Počas stáţí sa často dosť 

nachodíme, pretoţe okrem menších teoretických úvodov v seminárnych 

miestnostiach navštevujeme chorých na oddeleniach a učíme sa s nimi pracovať. 

Avšak na väčšine izieb je nejaká stolička, a tak ja pri pacientoch zväčša sedím, 
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pokiaľ nie som práve v "akcii" a nevyšetrujem. S pomocou mojich spoluţiakov 

medikov to, myslím, nakoniec zvládam veľmi dobre, môţem sa na nich v prípade 

potreby obrátiť. Uţ sme spolu štyri roky, teda sa uţ navzájom poznáme a berieme sa 

takí, akí sme. 

Keď sa treba veľa nachodiť 

Je pre mňa veľkou výhodou, ţe aj internát, aj fakulta sú na električkovej trati, hoci 

cesta spať na internát je trochu komplikovanejšia ako cesta do školy. Je to kvôli 

jednej dosť vysokej prekáţke - nadchodu pred internátom Druţba. Tento problém 

riešim potom tak, ţe vystúpim aţ na ďalšej zastávke (tam nadchod nie je), prejdem 

na druhú stranu koľají a odveziem sa električkou jednu zastávku späť. Moţno sa to 

niekomu zdá dosť zdĺhavé a odrádzajúce, ale napriek tomu mám pár kamarátok, 

ktoré túto obchádzku podstupujú so mnou, hoci ony by po schodoch vybehli raz-dva.  

Ako som sa zmienila vyššie, vo štvrtom ročníku nám začali klinické predmety, 

preto sa potrebujem dopravovať uţ aj do nemocníc, kde sa vţdy električkou 

nedostanem. Navyše, treba často prestupovať, občas kus cesty prejsť pešo. Okrem 

toho aj samotné areály nemocníc sú veľké a treba sa veľa nachodiť, aby ste sa 

dostali na určené miesto, oddelenie. Z uvedeného vyplýva, ţe keďţe vyuţívam 

hlavne električky, len občas autobusy, tak môj ţivotný priestor je zúţený na miesta 

blízko ich trate. Aby som ho rozšírila, kúpila som si len nedávno elektrickú štvorkolku, 

ktorou sa môţem preháňať tak vonku, ako aj po veľkých nákupných strediskách a 

dokonca aj nastúpiť do autobusu. Problémom je len chladné zimné počasie. 

Paríž, môj uskutočnený sen 

Od dávna som si vysnívala, ţe raz pôjdem do Paríţa a budem študovať na 

Sorbone. Počas gymnázia som sa intenzívne venovala francúzštine s tým, ţe tento 

svoj sen zrealizujem. Tak sa aj stalo. Letný semester akademického roku 2009/2010 

som študovala v Paríţi na Université Paris–Sud 11 ako jednej z 13 univerzít pôvodnej 

Sorbony, ktorá sa takto rozdelila pred päťdesiatimi rokmi. Sama by som to však 

nezvládla, tušila som to uţ aj pred odchodom, ale teraz skutočne môţem tvrdiť, ţe 

bez mojej sestry Katky by to proste nebolo pre mňa moţné. Katka bola študentkou 

manaţmentu a bola v záverečnom piatom ročníku. Bola to teda posledná šanca ako 

ísť spolu v rámci programu Erasmus do zahraničia. Preto som sa aj napriek tomu, ţe 

pre tretiakov medicíny sa zahraničný študijný pobyt vyslovene neodporúča, rozhodla 



 46 

poţiadať o výnimku z tohto pravidla. Pri realizácií tohto výmenného pobytu som sa 

stretla s obrovskou ochotou u pani Mendelovej z Centra podpory študentov so 

špecifickými potrebami na Univerzite Komenského. S jej pomocou sa nám podarilo 

vybaviť novú bilaterálnu zmluvu medzi Lekárskou fakultou UK a Univerzitou v Paríţi a 

získať čo najviac informácií, ktoré študent so zdravotnými problémami potrebuje v 

dostatočnom predstihu. Nebolo to ľahké a museli sme prekonať mnohé prekáţky a 

administratívne úskalia. Taktieţ ďakujem Centru podpory za sprostredkovanie 

špeciálneho grantu pre študentov so zdravotným postihnutím, čo mi veľmi pomohlo, 

keďţe Paríţ nie je práve najlacnejšou destináciou a moja miestna preprava bola 

často ešte o čosi nákladnejšia, neţ sa pôvodne uvaţovalo v grante. 

Navzájom si pomáhame  

Ako som uţ spomenula, u pani Mendelovej nachádzam veľkú pomoc a podporu. 

Okrem nej sa okolo Centra sústreďuje mnoho zaujímavých ľudí, ktorí majú niečo 

spoločné a ktorých navzájom niečo spája, a to, ţe majú veľké srdce a dobrú náladu. 

Navyše, len nedávno sme mali na Univerzite Komenského monitorovaciu zahraničnú 

návštevu s cieľom zmapovať podmienky štúdia pre zdravotne znevýhodnených. Mali 

sme tak moţnosť získať nové kontakty, nadviazať nové dobré vzťahy a vidieť, ţe nie 

sme sami s našimi tak starosťami, ako aj radosťami. 
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Na vysokej všetko „oukej“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondrej ROSÍK

 

zrakové postihnutie/ nevidiaci 
študent Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  
v Ruţomberku 
e-mail: ondrej.rosik (zavinac) gmail.com 

 

Som nevidiaci od narodenia. Vychodil som Základnú školu internátnu pre 

nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Neskôr som navštevoval Katolícke gymnázium 

Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Vo voľnom čase hrám na klavíri, čítam knihy, 

píšem príspevky, robím rozhlasové reportáţe a občas prekladám z angličtiny. 

Počas štúdia som pouţíval niekoľko generácií kompenzačných pomôcok. Na 

základnej škole to bol dlho Pichtov stroj (mechanický písací stroj do bodového 

písma), neskôr elektronický zápisník Braille'n Speak (špeciálny elektronický 

záznamník pre nevidiacich s hlasovým výstupom). V poslednom ročníku strednej 

školy som začal pouţívať notebook. Knihy (či uţ študijné materiály alebo 

voľnočasovú literatúru) zväčša čítam v elektronickej podobe. Je to hlavne veľmi 

praktické, lebo môţem čítať kdekoľvek.  

Na počítači som sa naučil pracovať na základnej škole, neskôr som si mnohé veci 

naštudoval sám a v posledných rokoch som sa veľa naučil na počítačových kurzoch 

Podporného centra a v tábore reSET. Na počítači čítam dennú tlač, pracujem so 

zvukom, vybavujem elektronickú poštu a som v kontakte so spoluţiakmi. Preferujem 

osobnú komunikáciu, ale ak treba niečo vybaviť a nedá sa inak, najčastejšie 

vyuţívam e-mail. Mnoho mojich školiteľov komunikuje s celou triedou 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

                                            
 Ľudia vidia, čo je, a pýtajú sa prečo. Ja vidím, čo by mohlo byť, a pýtam sa prečo nie. 

Robert Francis Kennedy 

ondrej.rosik%20(zavinac)%20gmail.com
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Okrem počítača aktívne vyuţívam bielu slepeckú palicu. Pohybujem sa zväčša 

sám, do školy a zo školy cestujem autobusom so spoluţiačkou. Doposiaľ som nemal 

osobného asistenta a zatiaľ o ňom neuvaţujem. S presunmi na miesta, kde to dobre 

nepoznám, mi pomáhajú spoluţiaci a knihy mi skenuje mama. 

S interakciou s učiteľmi som nemal veľké problémy. Na strednej škole to bolo 

ťaţšie, lebo učitelia museli elektronické dokumenty upravovať pre elektronický 

zápisník. Odkedy pouţívam notebook, spolupráca sa zlepšila. Okrem toho nám na 

vysokej škole často posielajú dokumenty, ktoré si máme naštudovať, uţ v 

elektronickej forme. Väčšinou sú to naskenované strany textu vo formáte PDF, ktoré 

je potrebné ešte rozpoznať v programe na optické rozpoznávanie textu. 

Čo prináša študentský život 

Pri výbere vysokej školy bolo pre mňa dôleţité, aby ma daný odbor napĺňal. Mám 

veľa spoluţiakov, ktorých vôbec nezaujíma to, čo študujú, a na vysokú školu sa 

prihlásili, lebo nevedeli, čo ďalej. Študujem ţurnalistiku na Filozofickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ruţomberku. Kým som sa prepracoval aţ sem, musel som si v 

rámci priestorovej orientácie osvojiť niekoľko trás, zvyknúť si na občasné výpadky 

elektriny a internetu na internáte a pár ďalších vecí. Príjemne sa mi zvykalo na to, ţe 

sa semester namiesto druhého začína aţ dvadsiateho septembra a ţe na chodbe 

nedrnčí školský zvonček. 

Ako prvé som začal odhaľovať zákutia internátnej izby. Jej rozmery sú takmer 

totoţné s rozmermi mojej "detskej" izby doma, lenţe tu mám ešte dvoch 

spolubývajúcich. Obaja sú veľmi ústretoví. Rovnako ako moji spoluţiaci. 

 

V ročníku nás je dvadsaťsedem. Martinu poznám uţ dlhšie, lebo chodila do tej 

istej školy ako ja. Takţe chodíme spolu do a zo školy a na začiatku som s ňou trávil 

dosť veľa času. Michal má veľmi hlasný prejav - pouţívam ho ako "navigáciu" pri 

hľadaní ostatných, keď si zabudnem pozrieť, v ktorej učebni máme hodinu. Na 

prednáškach často sedávam s Kristínou. Veľmi dobre sa s ňou vyrušuje, lebo má 

vţdy dobrú náladu. A keď ju práve nemá, pokúšam sa jej ju vylepšiť. Ale funguje to aj 

naopak. Často si poslúţi vtipnou poznámkou na môj účet, čo po jej vzore opakuje 

zvyšok triedy. 

"Pred dvadsiatimi rokmi sme si po triede posielali lístočky, dnes si píšete maily," 

poznamenal raz jeden vyučujúci. Hlučné hodiny zo strednej školy vystriedali tiché 
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prednášky, na ktorých okrem pedagóga najčastejšie počuť ťukanie do klávesníc. 

Ten, kto by čakal, ţe si všetci vzorne píšu poznámky, by sa dočkal len úsmevu alebo 

skôr grafického "smajlíka". Úsmev som asi aj ja vyčaril na tvári jedného doktoranda, 

keď som v mene triedy celý víkend cez maily vybavoval presunutie hodiny na iný 

termín a potom som na hodinu v zmenenom čase zabudol prísť. Rovnako vtipne, 

hoci s horkou príchuťou, som prišiel aj k svojmu prvému FX, teda vyleteniu zo 

skúšky. Na ţurnalistické ţánre sme si mali prečítať asi sto strán z Aristotelovej 

Poetiky. Text sa mi podarilo celkom rýchlo zohnať v elektronickej forme, ale k jeho 

čítaniu som sa neprinútil. "Viete, ja som sa na to vykašľal," odpovedal som na otázku, 

či môţem odpoveď z testu odoslať mailom. Vyučujúca sa pobavene zasmiala, ale zlá 

známka ma aj tak neminula. 

 

Samostatnú kapitolu môjho vysokoškolského ţivota tvorí priestorovka. Najhoršie 

bolo obdobie, keď som sa odhodlával sám niekam vyraziť. Vţdy som si radšej našiel 

niekoho, kto ma odviedol. Napokon som sa konečne odhodlal. Párkrát som aj 

zablúdil. Na zasneţenej ceste do hotela, v ktorom zvyknem jedávať, som stretol 

Simonu, ktorá mi ukázala správny smer a doviedla ma aţ k dverám hotela. Dvere ma 

však prekvapili na ceste do mojej izby v internáte. "Osadili sme ich cez víkend," 



 50 

vysvetlila mi vrátnička, ktorá postrehla moje zdesenie, keď som na známej trase 

objavil dvere, ktoré tam predtým neboli. 

 

Okrem učenia sa na dejiny cirkvi a teóriu médií či písania článkov na ročníkovú 

prácu som sa prebojoval aj do nášho univerzitného rádia. Jazyk som si takmer 

dolámal na slovnom spojení "Juro, neruj Jura". Vo voľnom čase občas zájdem do 

Univerzitného pastoračného centra, kde sa konajú rôzne prednášky s kresťanskou 

tematikou. Dá sa povedať, ţe študentský ţivot si uţívam so všetkými jeho pre a proti. 

Ako študovať a prečo chodiť na sústredenia študentov 

S Podporným centrom na Univerzite Komenského som v kontakte uţ dlho. 

Pribliţne pred piatimi rokmi sa tu konali kurzy práce s matematickým editorom pre 

nevidiacich. Vtedy som mal moţnosť dozvedieť sa o centre a jeho sluţbách. Vyuţíval 

som hlavne moţnosť vypoţičať si zdigitalizované stredoškolské učebnice. Veľmi som 

uvítal, keď centrum v roku 2009 prišlo s ponukou sústredení pre stredoškolákov. V 

tom čase som bol uţ štvrták na gymnáziu, takţe vysoká škola bola "reálnou 

hrozbou". Od sústredenia som očakával informácie o štúdiu a o moţnostiach úpravy 

prijímacích skúšok. Po tejto stránke sústredenie splnilo moje poţiadavky. Okrem toho 

som sa dozvedel niečo aj o osobnej asistencii, ktorú síce aktívne nevyuţívam, ale 

časom sa mi tieto informácie môţu zísť. Takisto ma zaujali aj informácie o kreditovom 

systéme na vysokých školách. A, samozrejme, nemôţem zabudnúť na prednášky, 

ktoré sme mohli absolvovať priamo na vybraných fakultách Univerzity Komenského. 

Jediná negatívna vec, ktorá mi napadá v súvislosti so sústredením v Cíferi, je 

nadmerné mnoţstvo programu rozdeleného na málo dní. Spomínam si na seminár o 

kompenzačných pomôckach, ktorý sa končil okolo deviatej večer. 

Veľmi sa mi páčilo, ţe som sa na sústredení stretol aj s ľuďmi, ktorí majú iné 

postihnutie ako ja. Veľa som sa vtedy dozvedel o tom, ako napríklad študujú 

nepočujúci. Stretol som tam Natáliu na vozíčku. Úţasné dievča. Chcela študovať 

ţurnalistiku a spolu sme pracovali na príprave videodokumemtu o tomto sústredení. 

Video existuje a je prístupné v Podpornom centre.  

Záver, alebo pár rád pre budúcich vysokoškolákov 

Milý študent, stredoškolák. Štúdium na vysokej škole je náročné. Vyţaduje si to 

aktívnu účasť a záujem o danú problematiku. Pri výbere vhodného študijného 
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programu je dôleţité zohľadniť niekoľko faktorov. Musíš si uvedomiť, ţe toto 

rozhodnutie vo veľkej miere ovplyvní tvoje ďalšie smerovanie. Môţeš vychádzať z 

toho, aké predmety ťa bavili na strednej škole, ale aj z toho, čo rád robíš vo voľnom 

čase. Samozrejme, musíš zohľadniť aj svoje zdravotné postihnutie. Kaţdé 

postihnutie do určitej miery zasahuje do kaţdého odboru. Napríklad ja ako nevidiaci 

redaktor nebudem komentovať športové prenosy. Bez problémov však môţem 

absolvovať tlačové konferencie a nahrávať rozhovory. Sú však odbory, ktoré sa s 

daným postihnutím nedajú prakticky zvládnuť. Napríklad nepočujúci človek nemôţe 

pracovať v kontaktnom telefónnom centre.  

Ak si v niţšom ročníku na strednej škole, pouvaţuj o tom, čo ťa baví a rozvíjaj 

svoje schopnosti - napríklad v rámci voľnočasových aktivít. 
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Nielen štúdiom žije študent  

 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Darina ONDRUŠOVÁ 

 

zrakové postihnutie/ prakticky nevidiaca 
študentka Fakulty sociálnych a ekonomických vied  
Univerzity Komenského v Bratislave 
e-mail: darina.ondrusova (zavinac) fses.uniba.sk 

 

To, ţe nielen štúdiom ţije študent, je snáď stará známa vec. Ja som v súčasnosti 

študentkou v 2. ročníku tretieho (doktorandského) stupňa vysokoškolského štúdia, 

takţe na univerzite som uţ siedmy rok. Môj vzťah k štúdiu je teda jasne pozitívny. 

Predsa však význam štúdia chápem širšie ako získavanie nových vedomostí, a preto 

sa v tomto texte pokúsim podeliť o svoje nielen akademické dojmy a postrehy.  

Nedá mi najprv nespomenúť zmeny, s ktorými som sa počas svojho štúdia stretla. 

Prvou bol systém dostupnej podpory pre študentov so zdravotným postihnutím. Ako 

integrovaná ţiačka som sa z nadšeného, avšak pomerne improvizovaného prostredia 

na strednej škole, kde mi napr. niektoré učebnice potrebné pre štúdium načítavali 

rodičia na magnetofónové kazety, preniesla na univerzitu s dobre zabehnutým 

podporným centrom, bez starostí o to, či sa budem mať z čoho učiť, alebo kto mi 

poradí, akými alternatívnymi spôsobmi zvládnuť preberanú látku so zrakovým 

postihnutím. Takáto podpora nie je samozrejmosťou na kaţdej univerzite, s istotou 

však môţem povedať, ţe ak by som si najmä spracovanie literatúry mala 

zabezpečovať sama, resp. za pomoci asistentov, takmer určite by som nestihla 

ukončiť štúdium so svojimi spoluţiakmi za päť rokov a tento čas by bol pre mňa nie 

obdobím obohatenia, ale nikdy nekončiaceho stresu.  

Zmenou tieţ bol samotný spôsob vyučovania: v porovnaní s tradičným 

stredoškolským memorovaním sme boli zrazu povzbudzovaní ku kritickému 

uvaţovaniu, argumentácii, diskusiám. To napríklad znamenalo diskutovať o textoch, 

                                            
 Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.  

Nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom.  
Jan Amos Komenský 

mailto:darina.ondrusova@fses.uniba.sk
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ktoré sme si mali prečítať k preberaným témam a takáto zmena bola pre mňa, 

samozrejme, mimoriadne zaujímavá. Bola to aj jedna z prvých výziev, s ktorými som 

sa na vysokej škole stretla. Napokon som si nemohla nevšimnúť, ţe uţ ako 

študentka so zrakovým postihnutím „vytŕčam“ spomedzi ostatných študentov oveľa 

menej ako kedysi. Najviac sa to prejavilo v tom, ţe ako prváčka som vţdy sedávala 

v prvej lavici, lebo som si ako jediná písala poznámky do notebooku, ktorý musel byť 

pripojený v elektrickej zásuvke, aby sa náhodou počas prednášky nevybil. Neviem, či 

dnes nie sú výnimkou skôr tí, ktorí na zapisovanie stále pouţívajú papier a pero 

a môj notebook bez nabíjania vydrţí prinajmenej osem hodín! Skrátka a dobre, zdá 

sa mi, ţe pre ľudí so zrakovým postihnutím uţ nemusí byť problémom, ako študovať, 

hoci stále je tu otázka, čo študovať.  

A to nemusí byť ľahké rozhodnutie. Ak aj totiţ vďaka potrebnej podpore, vyspelej 

technike, svojmu nadaniu a záujmom môţeme študovať prakticky čokoľvek, je 

otázne, do akej miery môţeme svoje štúdium v rôznych oblastiach ďalej zúročiť – 

a to opäť nielen z hľadiska technickej uskutočniteľnosti, ale napr. aj reálnych potrieb 

trhu práce. Povedané celkom jednoducho, uplatniť sa ako nevidiaca učiteľka na 

základnej škole či euroúradníčka nemusí byť nemoţné, ale môţe byť dosť náročné. 

Ale dá sa na to dobre pripraviť a aspoň aké-také pracovné skúsenosti je určite moţné 

zbierať aj popri štúdiu. U mňa sa to nedialo formou brigád, ale skôr rôznych stáţí 

v neziskovom sektore, ktoré súviseli s odborom môjho štúdia. Výborné to bolo najmä 

v tom, ţe niektoré moje predstavy o tom, čo to znamená mať zamestnanie, zreálneli 

a zistila som, ţe mnohé úlohy sa dajú ľahko zvládať aj so zrakovým postihnutím. 

Moje obavy z toho, čo všetko sa moţno nebude dať, poklesli, lebo uţ tuším, čo sa 

vlastne vôbec môţe od jedného zamestnanca očakávať, a ako si s tým poradiť.  

Popri akademickom rozmere – rozširovaní svojich obzorov a príprave na budúce 

uplatnenie - však pre mňa vysokoškolské štúdium, ako som uţ naznačila, malo aj iný 

význam – ten, ktorý nesúvisel priamo so štúdiom samotným. Príchod na univerzitu 

totiţ pre mňa znamenal aj príchod na internát, t. j. takmer 400 km od domova. 

Z hľadiska zrakového postihnutia to nutne viedlo k väčšej samostatnosti – zrazu som 

sama cestovala, chodila nakupovať (alebo aspoň hľadala ľudí, ktorí mi s tým 

v prípade potreby pomôţu). Takisto som sa ocitla v nesmierne inšpirujúcom 

prostredí: na fakulte som mala mnohých spoluţiakov z najrôznejších kútov sveta 

(Arménsko, Kazachstan, Albánsko či Dánsko). S kamarátmi z Podporného centra (z 

ktorých s viacerými sme sa poznali ak nie od škôlky, tak aspoň z rôznych 
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mládeţníckych táborov) sme sa stretávali kaţdoročne na mikulášskej oslave a oveľa 

častejšie pri palacinkách v Lacinke. Duchovný rast, veľa zaujímavých ľudí, dobrú 

hudbu, ale tieţ rôzne prednášky a diskusie som našla v Univerzitnom pastoračnom 

centre na internátoch v Mlynskej doline. Som presvedčená, ţe v tomto smere 

spoznávania a výnimočných záţitkov je štúdium na vysokej škole a bývanie na 

internátoch veľmi výnimočným obdobím ţivota.  

 

Napokon pre mňa štúdium na vysokej škole znamenalo aj splnené sny, napr. ten 

o pobyte v zahraničí a zlepšení sa v nemčine. Podarilo sa mi stráviť jeden semester 

štúdia na univerzite v Osnabrücku v Nemecku, veľa cestovať, porovnať moţnosti 

štúdia so zrakovým postihnutím v inej krajine a opäť aj zistiť čo-to o sebe a najmä 

o tom, ako dobre sa cítim aj tu doma na Slovensku.  

Ak by sa vám zdalo, ţe som doteraz písala len o pozitívach a príliš málo 

o úskaliach štúdia, iba krátko podotknem, ţe tieto dve sa v skutočnosti asi v mnohom 

prelínajú. Veď napr. prihlásiť sa s odhodlaním niekam na stáţ, či odísť študovať do 

inej krajiny nemusí byť, nech uţ to znie akokoľvek dobrodruţne, niečo úplne 

jednoduché. V tomto smere je vysoká škola skôr príleţitosťou a závisí od kaţdého 

človeka, do akej miery ju chce vyuţiť. Za seba len môţem povedať ďakujem a   

     VIVAT ACADEMIA ! 
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 S odstupom času - škola pre život? 

  Čo hovoria absolventi... 
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Mám titul Mgr. art.  

 

 

 

 

Mgr. art. Barbora PAULOVIČOVÁ

 

sluchové postihnutie/ nepočujúca 
absolventka Vysokej školy výtvarných umení  
v Bratislave 
ilustrátorka a grafička 
e-mail: barb (zavinac) barbpaul.com 
web: http://www.barbpaul.com/ 

 

Titul pred svojím menom mám dva a pol roka. Získala som ho po absolvovaní 

magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU). Môj 

sen sa stal realitou napriek môjmu handicapu, pre ktorý som si od narodenia 

pripadala ako čierna ovca, a o ktorom nerada hovorím na verejnosti. 

 

Moji rodičia majú umelecké sklony, ale nevyuţívajú ich vo svojej profesii. Umenie 

a dizajn vnímajú síce svojsky, ale výborne mu rozumejú. Postupne, ako sa ja 

profesionálne vyvíjam, si občas spoločne podiskutujeme o umení a dizajne. Sú 

mojimi radcami a kritikmi. A ešte spomeniem strýka, ktorý v mladosti študoval kresbu 

u akademického sochára Bártfaya. Naše gény sa nejako pomiešali, sústredila som sa 

na svoj cieľ a osud mi doprial stať sa umelkyňou. 

 

Na Vysokú školu výtvarných umení mám rozporuplné spomienky. Na jednej strane 

som mala pocit, ako keby som bola z inej planéty, ale časom to prešlo a dotiahla som 

to aţ do konca. Nemala som rada bohémsky a nesvedomitý prístup, večný zápach 

cigariet. Radšej som sa drţala svojich zásad, nechcela som podľahnúť vplyvu tohto 

prostredia. Štúdium na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) a u akademického 

sochára Andreja Rudavského ma naučilo byť na seba prísna. Posunula som sa od 

snívania k tvorbe a naučila som sa nevšímať si okolie. Štúdium nebolo ťaţké, bolo 

skôr náročné na manuálne zručnosti a vyţadovalo zabezpečiť si finančné prostriedky 

                                            
 Teraz, keď sme sa naučili lietať vo vzduchu ako vtáky a potápať sa ako ryby, zostáva nám už jediné. 

Naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.  
George Bernard Shaw 

barb%20(zavinac)%20barbpaul.com
http://www.barbpaul.com/
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na tvorbu. Vyţadovalo to viac sebapresadzovania. Na druhej strane som si v 

porovnaní so základnou školou a ŠUP-kou váţila to, ţe na VŠVU bolo viac tolerancie 

a slobody medzi ľuďmi. Veľa študentov bolo zo zahraničia a mnohí boli scestovaní a 

sčítaní. Preto tam panovalo ovzdušie vzájomnej tolerancie, akceptovania rôznych 

jazykov a mentality.  

 

Do Ateliéru voľnej grafiky a knižnej tvorby u profesora D. Kállaya sa mi podarilo 

dostať aţ na druhý rok. Na začiatku, keď zistil, ţe dobre nepočujem a moja reč je 

zvláštna, nechcel ma prijať. Keď však videl moje výsledky z prvého ročníka u iného 

profesora, ihneď ma prijal do druhého ročníka. Zostala som tam do konca štúdia na 

VŠVU. Študovala a pracovala som s vysokým nasadením, bola som veľmi pedantná. 

 

Pre svet ilustrácií a kniţnej tvorby sa cítim ako stvorená. Uţ v detstve som kládla 

vysoké nároky na estetiku obrázkov v knihách. Kvalitne a bohato ilustrované knihy sú 

pre mňa akýmsi animizmom, ktorý mi uľahčoval preţívanie ťaţkých chvíľ v mojom 

detstve. Čím krajšie obrázky boli v knihách, tým ľahšie som sa učila čítať a 

vyslovovať, bola to radosť pokračovať ďalej. Fascinovali ma návštevy v Bienále 

ilustrácií Bratislava; so sestrou sme sa hrali na odborníčky na ilustrácie.  

Moja tvorba 

Postupom času sa moje zručnosti v zobrazovaní a vyjadrovaní mojich pocitov 

zdokonaľujú. Nemám uţ pred sebou vzor, ale inšpiráciou mi je spojenie prírody s 

piatimi elementmi, stav ticha, pocit súznenia s kozmom a syntéza pohybov a zvukov.  

Kaţdá načrtnutá čiara, kaţdá pouţitá farba je silným prejavom môjho ja, ktoré mi 

vychádza zo srdca a akoby mi bolo zoslané z kozmu. Zároveň ma moja myseľ 

usmerňuje v tom, ako vyuţívať môj talent a uplatniť ho. V mojom výtvarnom prejave, 

v maľovaní, viac techník a námetov znamená to isté, akoby som poznala a vedela 

hovoriť viacerými cudzími jazykmi. Napríklad inšpirácia balijským umení stavia mosty 

a nové cesty, ktoré spájajú rozdielne kultúry. Rada si všeličo vyskúšam, rada 

získavam nové podnety, a preto som bola zvedavá na umenie v Indonézii, ktoré 

odráţa ich filozofiu a mentalitu a o ktorom sa na Západe hovorí málo. 
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Cesta na Bali 

Celých šesť rokov štúdia na VŠVU som sa márne pokúšala absolvovať aspoň 

semestrálny študijný pobyt v zahraničí, niekde v okolitých krajinách. Na ročné 

štúdium na Bali som sa dostala vďaka získaniu štipendia z indonézskej ambasády. 

Prihlásila som sa spoločne s asistentom - tlmočníkom a naozaj to vyšlo. Bola to 

chvíľa váţneho ţivotného rozhodnutia, ktoré bolo potrebné urobiť rýchlo. Rozmýšľala 

som, či mám ísť do veľkej diaľky, stráviť rok v inom časovom pásme v krajine s 

odlišným chápaním umenia, ale aj ţivota. Práve tam mi však narástli krídla tvorivosti.  

 

Uţ v prvých chvíľach, ako sme pristáli na Bali, mi učarovala priamosť a svieţosť 

kolmo dopadajúcich svetelných lúčov. Zrazu som videla farby oveľa lepšie. Povedala 

som si, ţe tu zostanem aţ do konca študijného pobytu, ktorý trval jeden rok. Vďaka 

tejto úţasnej krajine som dokázala prekonať aj kritické chvíle. Na začiatku som 

nemala tušenie, čo ma tam čaká. Obdivovala som pracovnú a remeselnú zručnosť 

domácich a úroveň duchovnosti. Bola som veľmi zvedavá, aké umelecké poklady sa 

skrývajú na Bali. Preto som si vybrala štúdium wayangu a hodiny batiky.  

 

Mnohé veci sa mi zdali zbytočné, hlavne preto, ţe mám iné myslenie a s tým 

spojené i vnímanie sveta. Zároveň to bola pre mňa a, myslím si, ţe by mala byť aj 

pre iných, veľká motivácia na zmenu prístupu k ţivotu. Nemali by sme si jeden od 

druhého udrţiavať odstup, aby tí druhí nevideli a nepočuli, aké máme ťaţkosti a aké 

chyby. Skôr sa treba otvoriť pred druhými a nájsť riešenie, aby sa nám v budúcnosti 
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nič zlé nestalo. Sú chvíle, keď sa otvoríme druhým, a do popredia vystúpia aj 

nepríjemné emócie, urazenosť, povýšenosť, výčitky, hádky alebo obviňovanie. To, čo 

som zaţívala, nebolo presne podľa mojich predstáv. Bola to však pre mňa skôr 

motivácia byť silnejšou, nechať veci plynúť a počúvať druhých. Veľká jazyková 

bariéra a neplnohodnotná komunikácia, úplne odlišný charakter medziľudských 

vzťahov vytvárali nové a náročné situácie pri komunikácii s vedúcimi, ktorí sa o nás 

starali. Tieto situácie si niekedy naozaj vyţadovali mnoho síl a pomoc priateľov. 

Skoro nikto v škole, ani učitelia ani študenti, sa nedokázali celkom vţiť do situácie 

nepočujúceho. Na jednej strane je pekné, ţe vţdy ku mne pristupovali ako k úplne 

zdravému človeku. No na druhej strane často nedokázali pochopiť moje odlišné 

vnímanie sveta a neusilovali sa sprostredkovať mi informácie v zrozumiteľnej forme či 

pomôcť mi zorientovať sa. 

Ľudia so zdravotným postihnutím na Bali 

Niektoré situácie v ţivote Balijčanov ukazujú, ţe môţeme byť spokojní s tým, ţe 

máme vyššiu úroveň starostlivosti a podpory postihnutých. V okolí hlavného mesta 

ostrova Bali - Denpasar podľa oficiálnych odhadov ţije pribliţne 3000 ľudí so 

zdravotným postihnutím, no v skutočnosti je toto číslo oveľa vyššie. Na ulici 

postihnutých vôbec nevidíte - fyzicky je úplne nemoţné sa tu samostatne pohybovať 

s vozíkom. Mentálne postihnutých ľudí rodiny skrývajú a taja. Hinduizmus povaţuje 

ľudí postihnutých od narodenia za nečistých a nesmú ani vstúpiť do chrámu. Môţu sa 

ale modliť, aby v budúcom ţivote boli ich podmienky lepšie. Ešte nebezpečnejšia je 

však predstava, ţe takíto ľudia šíria okolo seba akési zlé vibrácie, ktoré ovplyvňujú aj 

ľudí ţijúcich v ich blízkosti, a teda aj tých, ktorí sa o nich starajú a snaţia sa im 

pomáhať. Našťastie, otvorenie sa okolitému svetu a mnoho návštevníkov neprináša 

iba zlé veci, ale aj postupné odstraňovanie zvykov, ktoré nie sú celkom správne, a 

tak sa v mnohých veciach vnímanie postihnutých ľudí a starostlivosť o nich uţ od 

narodenia postupne zlepšuje. O sociálnych sluţbách či zrovnoprávnení ich 

postavenia, tak ako sa o to snaţíme v Európe, tu však zatiaľ nemôţe byť ani reči. 

Bezbariérovosť je tu na nízkej úrovni, na chodníkoch sú rampy a vysoké schodiská, 

po ktorých sa ťaţko stúpa aj ľuďom so zdravými nohami. Vysoké rampy sú 

postavené kvôli záplavám počas obdobia daţďov, aby voda mohla odtekať do 

kanálov a nie do domov. 
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Ako zaseješ, tak budeš žať  

Prijímam veci také, aké sú, a snaţím sa vidieť ich hodnotu, aj keď sa mi to 

nepozdáva. Vyskytujúce sa problémy sú pre mňa darom a výzvou, ktoré ma učia a 

učia aj ľudí v mojom okolí. Rada sa zoznamujem s názormi a pohľadmi druhých. Pre 

mňa je hlavnou prioritou správať sa prirodzene k druhým bez ohľadu na rozdiely z 

dôvodu zdravotného postihnutia, príslušnosti k rase, majetnosti, stupňa dosiahnutého 

vzdelania. Kladiem si vysoké nároky ľudskosti. Všeličo si rada vyskúšam, 

neodmietam nové výzvy, keď mám šancu, rada vyuţijem kaţdú príleţitosť.  

 

Vďaka vyššiemu vzdelaniu a mojim vedomostiam môţem lepšie ţiť a mám aj 

väčšiu slobodu. Nestotoţňujem sa s názorom mnohých ľudí v súčasnosti, ţe čím má 

človek viac peňazí, tým má lepší ţivot. Prečo sa nezamerať aj na iné oblasti ako 

financie? Na nové kontakty a podnety z okolia, rozvíjanie medziľudských vzťahov a 

cibrenie svojich zručností (napr. lepšie trénovať svoju komunikáciu)...  

 

Keď som bola mladšia, rodičia mali menšie práva a slobodu v rozhodovaní o tom, 

či svoje dieťa izolujú alebo nasmerujú na cestu integrácie do spoločnosti počujúcich. 

Prekonali sme veľa prekáţok, keď sa ma moji rodičia snaţili začleniť do škôl, kde 

študujú zdraví, a začleniť ma do spoločnosti počujúcich. Budúcnosť vnímam 

optimisticky. V spoločnosti dnes panuje empatia, čím sa otvára priestor pre vzájomné 

poznávanie a prekonávanie prekáţok. 

 

Integrovať sa do spoločnosti sa dá prekonávaním prekáţok v oblasti komunikácie, 

dravosťou, tvrdou prácou na sebe, ochotou odstraňovať chybičky a dosiahnuť tak 

rovnakú úroveň v spoločnosti ako počujúci. Ja som príkladom a motiváciou, ţe sa to 

dá....  

 

Dúfam, ţe v ďalšej generácii bude veľa nepočujúcich ľudí na takej úrovni ako ja. V 

súčasnosti sú lepšie podmienky - je dostatok informácií, lepší prístup k vzdelaniu, 

sloboda rozhodovania. Teší ma, ţe aj teraz je zopár nepočujúcich, ktorým sa darí 

takisto ako mne. Všetko má však svoje výhody a nevýhody. Treba byť v neustálom 

strehu, byť dravý, hnať sa za informáciami. To platilo a bude vţdy platiť pre kaţdého 

- zdravých aj ľudí so zdravotným postihnutím. 
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Štúdium na matfyze: bolí a hryze? 

 

 

 

 

Mgr. Peter LECKÝ

 

zrakové postihnutie/ nevidiaci 
absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  
Univerzity Komenského v Bratislave 
IT špecialista 
e-mail: lecky_lists (zavinac) nextra.sk 

 

Volám sa Peter a som od narodenia nevidiaci. Na základnú školu som chodil 

prvých päť rokov do Špeciálnej základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči a 

a zvyšné tri roky povinnej základoškolskej dochádzky som strávil v Špeciálnej škole 

pre deti so zrakovým postihnutím v Brne. Šesť stredoškolských rokov som preţil na 

bratislavskom Konzervatóriu (odbor hra na flaute). 

Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Fakulte matematiky, fyziky a 

informatiky Univerzity Komenského. Vyštudoval som odbor teoretická informatika so 

zameraním na umelú inteligenciu a algoritmy a paralelné výpočty. 

V súčasnosti pracujem v Centre podpory pre študentov so špecifickými potrebami 

na Univerzite Komenského. 

Vo voľnom čase veľa čítam. Čítanie je pre nás, nevidiacich, vďaka tomu, ţe si pri 

ňom neunavujeme oči, podstatne ľahšie ako pre beţného človeka. Tieţ rád behám, 

plávam, chodím po horách a môţem povedať, ţe aj po päťročnom „drile“ na matfyze 

zostali počítače mojou srdcovou záleţitosťou tak, ţe sa venujem aj im. 

Stredoškolské štúdium 

Štúdium na vysokej škole som nikdy nevnímal ako sen. Ešte na strednej škole 

som na to ani nepomyslel. Na konzervatóriu som patril medzi tých, ktorí hru na 

nástroji nebrali nijako váţne. Cvičil som teda len toľko, koľko bolo naozaj nevyhnutné, 

vďaka čomu som mal mnoţstvo času na veci, ktoré so školou nesúviseli. 

                                            
 Prekážky sa stavajú do cesty obyčajným ľuďom preto, aby sa z nich stali ľudia neobyčajní. 

Paul Jeffers 

lecky_lists%20(zavinac)%20nextra.sk
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Uţ vtedy existovala v Podpornom centre pre zrakovo postihnutých študentov 

(vtedy sa to tak volalo) počítačová miestnosť, ktorá bola vybavená mnoţstvom pre 

mňa zaujímavých technológií. Navštevoval som ju spolu s ďalšími dvoma zrakovo 

postihnutými konzervatoristami pravidelne a zoznamoval som sa s počítačmi a so 

všetkým, čo s nimi súviselo. Môţem povedať, ţe vďaka návštevám Podporného 

centra a hlavne ľuďom, ktorých som tam stretával (išlo o vtedajších študentov 

informatiky), som uţ od okamihu, keď som sa dozvedel, ţe sa dá študovať 

informatika, tušil, ţe študovať ju neznamená prehĺbiť si vedomosti o pouţívaní 

programu Microsoft Word, ale ţe to znamená hlboko sa ponoriť do niekoľkých 

matematických disciplín a naučiť sa vymýšľať, chápať a tvoriť nástroje, ktoré 

umoţňujú napríklad aj Microsoft Word vytvoriť. 

Návštevy centra na matfyze boli pre mňa sviatkom aj napriek tomu, ţe sa konali 

kaţdý týţdeň. Všetci traja sme boli vedení študentom informatiky, ktorého nám 

dohodila šéfka centra. Po tom, ako sme sa naučili základy práce s počítačom, sme 

sa začali učiť programovať a pre mňa to bolo stále zaujímavejšie. 

Po skončení strednej školy som sa rozhodol, ţe chcem informatiku naozaj 

študovať. Na konzervatóriu sme však nemali matematiku a z tej základoškolskej som 

si bezpečne pamätal násobilku. Nasledujúci rok som teda trávil dni v práci, večery 

(kaţdý večer 3 hodiny) nad matematickými úlohami a časť nocí nad úlohami z 

programovania, ktoré bolo treba na prijímačkách zvládnuť. Rok ubehol veľmi rýchlo a 

mne sa vtedy vôbec nezdal byť ťaţký. Okrem stredoškolskej matiky som sa počas 

neho naučil aj to, ţe veci sa nám javia byť ťaţké hlavne pre nedostatok motivácie, 

ktorej som ja mal vtedy veľmi veľa. 

Problém - ako zapisovať matematické príklady do počítača - som vtedy vôbec 

nevnímal ako problém. S chalanom, ktorý ma doučoval, sme si vymysleli lineárny 

zápis, v ktorom sa pouţívali len štandardné ASCII znaky, a ktorému sme obaja 

rozumeli. 

Prijímačky na matfyze mali atmosféru, akú som očakával. Tichá miestnosť s 

hučiacim počítačom a kopcom zaujímavých a, našťastie, nie neriešiteľných príkladov. 

Štúdium na vysokej 

Asi najväčším problémom pri štúdiu ľubovoľného prírodovedného zamerania je pre 

nevidiaceho študenta zápis matematiky. Ak sa z predchádzajúceho odseku zdá, ţe je 

to maličkosť, tak je to len preto, ţe v predchádzajúcom odseku som opisoval riešenie 
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problému komunikácie medzi dvoma konkrétnymi ľuďmi. Na výške je potrebné 

písomné práce (v prípade môjho štúdia napríklad pravidelné domáce úlohy) 

odovzdávať rôznym pedagógom, je potrebné komunikovať so spoluţiakmi a nie je 

moţné očakávať, ţe sa kaţdý okolo vás naučí nejaký špeciálny lineárny zápis. V 

časoch, keď som študoval, ešte neexistovali nástroje podobné Lambde, teda také 

nástroje, ktoré umoţňujú nevidiacemu študentovi napísať písomku v kóde, ktorému 

rozumie, a potom ju prekonvertovať do štandardného matematického zápisu. Väčšie 

úlohy som teda vypracovával v TeX-u a pri opravovaní mojich písomiek, ktoré som 

písal v niečom, čo sa na TeX podobalo, ale bolo to menej „ukecané“, som veľmi 

zriedka asistoval (vysvetľoval som, čo som konkrétnym zápisom chcel povedať). 

Ďalšia vec, s ktorou musíte pri štúdiu informatiky počítať, je fakt, ţe pedagógovia 

veľmi často pouţívajú tabuľu. Okrem toho, ţe je potrebné im často pripomínať, ţe ste 

tam a potrebujete, aby všetko, čo píšu, aj hovorili, je veľmi uţitočné sedieť v prednom 

rade. Vtedy napríklad po určitom tréningu dokáţete pribliţne vnímať, ktorú časť 

matematického dôkazu píšu na ktorú časť tabule a ak sa k časti neskôr vrátia vetou 

typu „vráťme sa teraz k tomuto“, ktorú sprevádza tiché klopkanie alebo ťahanie kriedy 

po tabuli, tak v mnohých prípadoch „uhádnete“, k čomu sa to práve vracajú. 

Posledným závaţným problémom je literatúra. V porovnaní s beţnými študentmi 

jej máme vţdy nedostatok. Je to dané tým, ţe literatúru, ktorá obsahuje „chrobáčiky“ 

(matematicko-informaticko-všelijakú symboliku), nestačí len naskenovať, aby ju bolo 

moţné čítať s čítačom obrazovky. Po naskenovaní treba ručne prepísať a skorigovať 

všetko symbolické. Túto náročnú činnosť uţ aj v mojich časoch robilo pre študentov 

Podporné centrum a bez takejto sluţby by štúdium informatiky nebolo moţné. Proces 

spracovania literatúry je však finančne a časovo veľmi náročný, a tak vôbec neplatí 

to, ţe čokoľvek, čo nájdete na internete ku konkrétnemu predmetu, si môţete 

rovnako ako vidiaci študenti preštudovať. Toto je váţny nedostatok, ktorý mne 

osobne veľmi sťaţoval robenie domácich úloh hlavne preto, ţe jedna z potrebných 

vecí, ktoré sa človek musí pri štúdiu naučiť, je akýsi matematický formalizmus. Tento 

sa dá najlepšie naučiť tak, ţe ho pouţívate (čítate a píšete texty, ktoré ho obsahujú). 

Vyššie opísané problémy nie sú jediné, s ktorými sa budete pri štúdiu informatiky 

potýkať. Ostatné sú však, podľa môjho názoru, podstatne menej závaţné a bez 

problémov riešiteľné. 
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Možno študovať informatiku? A čo s ňou ďalej? 

V súčasnosti sú asistenčné technológie (čítače obrazovky, braillovské riadky,...) uţ 

na takej úrovni, ţe z technického hľadiska môţe nevidiaci pouţívateľ robiť na 

beţnom počítači veľkú väčšinu takých istých vecí ako ostatní pouţívatelia. Pri štúdiu 

bol pre mňa počítač nenahraditeľnou pomôckou, bez ktorej by sa nedalo zaobísť. 

Treba si však uvedomiť, ţe na to, aby mohol nevidiaci pouţívateľ pouţívať počítač čo 

do efektivity porovnateľne s vidiacimi spoluţiakmi, musí poňať pomerne veľké 

mnoţstvo informácií, s ktorými sa vidiaci kolegovia vôbec nemusia zaoberať. Z toho 

vyplýva, ţe na vysokú školu je potrebné s týmito informáciami uţ prísť, aby ste sa 

mohli sústrediť na to, čo študujete a nemuseli sa zaoberať tým, ako konkrétne veci 

realizovať (zapisovať, odovzdávať, komunikovať, pouţívať). 

Okrem dobrej práce s počítačom uţ potrebujete pri štúdiu len chuť veľa rozmýšľať 

(fakt strašne veľa, počas celého štúdia odo mňa na matfyze prakticky nechceli nič 

iné) a musíte to mať celé radi. 

 

Počas môjho štúdia som mal málokedy pocit, ţe niečo nemôţem v dôsledku 

nefunkčného zraku. Matematika je niečo, čo dokáţete mentálne uchopiť aj bez 

vizuálnych vnemov. Naopak, na cestách električkami, autobusmi, ... sa mi zdalo, ţe 
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mojich spoluţiakov, ktorí si museli kaţdý diskutovaný problém „napísať“, aby o ňom 

dokázali uvaţovať, zrak váţne obmedzuje. 

Z vyššie napísaného vyplýva, ţe ani s uplatnením by nemal byť veľký problém. 

Moje skúsenosti hovoria, ţe najväčší problém je v tom, ţe spoločnosť nemá 

nevidiacich ľudí „zaţitých“ v roli informatikov. Vidia nás ako masérov alebo učiteľov 

hudby a o tom, ţe môţeme vedieť programovať, spravovať nejaké unixové 

prostredie, alebo nebodaj robiť nejakú „serióznu“ informatiku, sa im počúva veľmi 

ťaţko. Myslím si ale, ţe tento problém nemajú len informatici. Týka sa to kaţdého pre 

nás neštandardného povolania.  

Ak teda plánujete študovať na vysokej, tak počítajte aj s tým, ţe budete musieť 

svojho potenciálneho zamestnávateľa presviedčať o veciach, o ktorých tí zdraví zase 

nemusia. 



 66 

Život bez hraníc 

 

 

 

 

Mgr. Silvia PETRUCHOVÁ

 

telesné postihnutie/ na invalidnom vozíku 
absolventka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  
Univerzity Komenského v Bratislave 
ţivnostníčka v oblasti účtovníctva, daňového  
a ekonomického poradenstva 
e-mail: silvia.petruchova (zavinac) gmail.com 

 

Uţ je to pár rokov, čo som sa prvýkrát rozhodovala, či študovať alebo neštudovať 

na vysokej škole. Predstava to bola vţdy lákavá, pretoţe sa mi spájala s 

dobrodruţstvom. Znamenalo to byť sama sebe paňou, riadiť si svoj svet a pritom 

niečo znamenať. No vţdy som bola racionálna a nevrhala som sa bezhlavo do 

neznámych vecí. Chcela som študovať matematiku, bavili ma skôr čísla. Študovať na 

takejto vysokej škole znamenalo bývať na internáte, ďaleko od rodiny, neustále 

hľadať spôsob, ako preţiť. A to s diagnózou svalová atrofia, mechanickým a 

elektrickým vozíkom zároveň, nebolo úplne jednoduché. A tak som po skončení 

strednej školy nenašla dosť odvahy sa do tohto dobrodruţstva púšťať. 

Na druhej strane som však vedela, ţe ak chcem v ţivote niečo dokázať, vysoká 

škola ma k tomu môţe iba posunúť. Hľadala som teda alternatívy. Rozhodovanie 

ovplyvňoval nielen záujem o tú-ktorú oblasť, ale aj bezbariérovosť, resp. bariérovosť 

školy, vzdialenosť od školy, teda kam budem musieť dochádzať, ako často a s kým, 

keďţe ma tam bolo treba voziť. Najdostupnejšie sa v tom čase ukázalo detašované 

pracovisko Ekonomickej univerzity v Prievidzi, kde som začala študovať obchodné 

podnikanie.  

Dennodenné dochádzanie bolo od začiatku nereálne. A tak ja, študent denného 

štúdia, som prichádzala kaţdú sobotu na prednášky spolu so študentmi štúdia popri 

zamestnaní. Takto mi to vyhovovalo do chvíle, kým neprišli skúšky a prvé problémy s 

tým, u koho tie skúšky vlastne robiť, keďţe to nebolo úplne to isté.  

                                            
 Život, ktorý nezanecháva zreteľné stopy, stiera sa každým krokom vpred.  

Alexander Ivanovič Gercen 

silvia.petruchova%20(zavinac)%20gmail.com
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Neuvedomovala som si to, ale nechcela som sa odlišovať od ostatných, a tak bolo 

pre mňa prirodzenejšie stať sa študentom štúdia popri zamestnaní a mať rovnaké 

podmienky ako všetci ostatní. Týmto spôsobom som dokončila bakalárske štúdium.  

Po skončení trojročného štúdia sa mi striedali obdobia, kedy som pracovala a bola 

doma, ale vţdy som mala snahu niečo sa učiť. Tak nejako prirodzene. Skúšala som 

robiť prvé webové stránky, učila som sa robiť s grafikou. Hľadala som si cestu, ako 

byť niekým. Nechcela som skončiť medzi štyrmi stenami. Motiváciou mi bol príbeh 

chalana, ktorého som spoznala vďaka internetu a práci so stránkami. Venoval sa 

naozaj poctivo grafike, mal (a stále má) nádherné 3D obrázky. Vďaka nim z obývačky 

svojho domu získal zákazku na vytvorenie obálky pre kniţku. Kniţka bola v nemčine 

a vyšla v USA. Doteraz si pamätám, ako mi písal, ţe by neveril, ţe ho niekedy môţu 

trápiť poţiare v USA, ktoré v tom čase vydanie kniţky odďaľovali. Nemal ţiadne 

postihnutie, ale bol príkladom toho, ţe príleţitosť môţe čakať kdekoľvek a na 

kohokoľvek, stačí trošku úsilia. 

Úspešná za hranicami 

Ja som tú svoju príleţitosť našla v Indii. Práve tam som sa dostala vďaka svojim 

webovým stránkam a ovládaniu práce s textovým editorom. Medzinárodná 

abilympiáda mi umoţnila spoznať svet a zmerať si sily s ostatnými. Veľmi mi na tom 

záleţalo, pretoţe to bolo o skutočných schopnostiach. To, čo predvádzali tí najlepší, 

bolo obdivuhodné. Tam som videla, v čom som dobrá a kde mám ešte medzery. 

Mohlo by sa zdať, ţe to so štúdiom nesúvisí, ale ja som práve v Indii spomenula 

Gabike, našej tlmočníčke a študentke Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského, ţe som kedysi (9 rokov dozadu) chcela študovať to isté. O 

pár mesiacov, pri našom ďalšom stretnutí, mi uţ hovorila, ţe sa „jej“ fakulta mení a 

stáva sa bezbariérovou. Nasadila mi veľkého chrobáka do hlavy, s ktorým som trávila 

dlhé dni a noci, aţ som si povedala, ţe sa na to musím aspoň opýtať. Uvedomovala 

som si, ţe to uţ bola celá večnosť, čo som vyšla zo strednej školy (v číslach to 

znamenalo takmer desať rokov) a o oprašovaní vedomostí nemohla byť ani reč, veď 

som uţ všetko pozabúdala! Kvôli pokoju v duši som si na fakultu tesne pred 

ukončením podávania prihlášok zavolala a to bol ďalší moment, ktorý ma posunul 

bliţšie k splneniu môjho sna. Prístup, s akým som sa stretla, ma očaril, v tom 

okamihu som sa cítila prijatá a na druhý deň som mala podanú prihlášku. Od tej 

chvíle sa na šesť rokov stala mojou prioritou škola. 
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Teraz to znie jednoducho, ale bolo to ťaţké rozhodnutie a doteraz v mojom ţivote 

najdôleţitejšie. Vybrala som si školu, ktorá patrí do kategórie náročnejších. Musela 

som sa vzdať práce, ktorú som v tom čase mala. Nebola síce pre mňa taká dôleţitá, 

lebo som v nej uţ necítila posun, ale znamenala príjem. Napriek tomu, ţe som 

nevedela, do čoho idem, dokázala som sa tejto výhody vzdať. Boli aj obavy z toho, či 

neutrpím hanbu, ak to nevyjde. O to viac som nepodceňovala prípravu. Za tri 

mesiace som mala prepočítanú celú zbierku príkladov a doučila sa všetko zo strednej 

školy. Teda aspoň som sa snaţila. S odstupom času hodnotím veľmi pozitívne, ţe to 

prišlo aţ tak neskoro, lebo v osemnástich rokoch by som moţno nemala dosť síl 

školu dokončiť, ak by prišiel prvý neúspech. Necítila by som toľkú zodpovednosť a 

oveľa rýchlejšie by som to vzdala. A neskoršia doba mi priniesla mnohé uľahčenia v 

podobe osobnej asistencie a väčších moţností z hľadiska bezbariérovosti, nielen na 

území školy. Mohla som si uţívať bývanie v jednej z prvých bezbariérových 

internátnych izieb na Univerzite Komenského, ktorá mi poskytovala na tú dobu veľký 

komfort. 

 

Aţ vysoká škola mi otvorila naozajstné moţnosti. Uţ len tým, ţe bolo nutné 

vysporiadať sa so situáciami, ktoré neustále prinášala. Bolo (a zrejme ešte stále je) 

veľkou raritou byť študentom so zdravotným postihnutím, a tak o nové situácie 
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nebola núdza. Viac ako iní sme odkázaní na pomoc spoluţiakov a budovanie 

vzťahov, viac ako iní musíme mať veci naplánované; nie všetko sa dá riešiť 

spontánne. O to väčšia radosť je, keď sa darí. Zvyšovať sebavedomie potrebuje 

predsa kaţdý. 

Moţno som nepatrila k tým najlepším študentom. Moţno občas priţmúrili páni 

profesori oči. Ale viem, ţe boli zhovievaví nielen ku mne, ale aj k mojim spoluţiakom. 

Nerada by som ţila s pocitom, ţe som školu dokončila len preto, ţe som na vozíku. 

Záleţí mi na tom, aby tento stav nikoho neobmäkčoval. Aj preto som vďačná za 

skúsenosť, keď som bola jediná, kto z ročníka nespravil skúšku na prvýkrát. 

Za seba môţem povedať, ţe som svoj stav nikdy nezneuţívala. Všetky povinnosti 

som si plnila načas, individuálny študijný program som vyuţila jediný raz.  

Štúdium je asi najľahšia cesta, ako sa cítiť uţitočný. Tu ešte má kto pomôcť, má 

kto nakopnúť, ak to nejde a hlavne: dá sa k nemu dostať skôr ako k práci. A tak 

práve vďaka nemu je moţné budovať si sebavedomie. Štúdium môţe pomôcť chytiť 

to za správny koniec. Je to spôsob, ako rozhodovať sám o sebe, zvaţovať všetky 

svoje moţnosti, hľadať k nim cesty. 

Ja som svoje štúdium dokončila. K ekonomickému vzdelaniu pribudlo vzdelanie 

matematické – štatistika. Som spokojná a hrdá na to, ţe som svoje posledné štátnice 

mala v tridsiatich troch rokoch. Aj preto viem, ţe nikdy nie je neskoro ... na nič. 

Teraz mám svoju prácu. Nie je síce z oblasti, ktorú som vyštudovala ako poslednú, 

ale stále je o číslach. Nielen výber školy, ale aj výber práce ovplyvňuje veľa faktorov 

a tomu som sa musela podriadiť aj ja.  

No aj tú prácu, ktorú mám, mám vďaka vzdelaniu. Kontakty, ktoré mi škola 

priniesla, sú na nezaplatenie. Odkedy som začala študovať na dennom štúdiu, môj 

ţivot sa radikálne zmenil.  

Na štatistiku by som nechcela zabudnúť. Stále verím, ţe ma k nej raz nejaké 

cestičky privedú, tak ako ma priviedli naspäť k matematike. Ak aj nie, moje 

vzdelávanie bude určite pokračovať. Uţ asi nie formou vysokej školy, ale kaţdý 

spôsob je prínosom. Jazyky sú oblasť, v ktorej sa necítim doma, ale ktoré sú 

nevyhnutné v kaţdej oblasti a ja to preto nevzdávam. Ţijem totiţ bez hraníc... 
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Vysoká škola ako miesto pokusov 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal HERCEG

 

zrakové postihnutie/ nevidiaci 
absolvent Filozofickej fakulty  
Univerzity Komenského v Bratislave 
novinár 
e-mail: michalherceg (zavinac) stonline.sk 

 

Často sa stretávam s myšlienkou, ţe dnes uţ je takmer jedno, akú vysokú školu 

vyštuduješ, hlavne treba nejakú mať. Príklady z môjho okolia tomu neraz dávajú za 

pravdu. Univerzitný diplom ţiadajú na pohovore takmer všade, no často akoby bol 

len preukazom, ţe dokáţeme zvládnuť nejaký objem učiva, ţe sme prešli 

nevyhnutným tréningom istých zručností, ale v robote si nás aj tak "prekalibrujú" a 

prispôsobia podľa svojich potrieb. Zle vidiaci alebo úplne nevidiaci stredoškolák to 

také jednoduché nemá. Predsa len, naša flexibilita, schopnosť preorientovať sa zo 

dňa na deň na niečo úplne odlišné, je do istej miery obmedzená. Tým lepšie je, ak je 

hneď prvá študijná voľba šťastná a dá sa na nej stavať aj ďalej. 

 

Keď vyradíme ťaţko vyštudovateľné odbory ako medicínu či policajnú akadémiu, 

ostane nám ich ešte stále pekná kôpka. Je povzbudzujúce, ako sa študijné moţnosti 

nevidiacich mládeţníkov doslova z roka na rok rozširujú. Keď som svojho času 

pokukoval po niektorých jazykových odboroch, zdalo sa mi, ţe slovníky a ďalšia 

literatúra v cudzom jazyku sú priam priepastne nedostupné. Medzitým uţ na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študuje jeden budúci nevidiaci prekladateľ 

švédčinu, ktorá veru nie je na spracovanie do prístupnej podoby vôbec jednoduchá. 

Ďalší študuje hudobnú vedu, ku ktorej zase treba veľa notového materiálu. 

Technológie a podpora študentov sú dnes uţ na takej úrovni, ţe vyštudovať sa dá 

takmer čokoľvek. Vládna úradníčka pre rodovú a všelijakú inú rovnosť zo 

                                            
 Kam mieri vaša pozornosť, tam smeruje vaša energia a tam sa objavia aj výsledky. 

Harv Eker 

../../../../../../lit/Literatura/==%20novo%20donesene%20==/10_11/Letny_Semester/Kapustova/Filip%20Miroslav/michalherceg%20(zavinac)%20stonline.sk
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Škandinávie mi nadšene načrtávala perspektívu nevidiaceho lekára, pedagóg z 

VŠMU predo mnou celkom váţne rozvíjal myšlienku nevidiaceho študenta herectva. 

 

Keď som sa o svojom budúcom štúdiu rozhodoval ja, mal som ako veľa iných len 

hmlisté predstavy, chcenia a informácie. Naše gymnázium navštevovali náborári od 

sociálnej práce po hutníctvo. 

"Sociálna práca - čo by som s tým robil? Veď to ja budem potrebovať pomoc 

sociálnych pracovníkov," hovoril som si vtedy. Hutníctvo som musel zavrhnúť hneď. 

Právo? Pred touto voľbou ma uchránilo hlavne to, ţe sme tento predmet ako 

gymnázium s tzv. spoločenskovedným zameraním mali "na tanieri" celý štvrtý ročník. 

Jazyky? To som uţ spomenul. Navyše, v tomto smere som si aţ tak neveril. Prečo by 

prijali akurát mňa? Mal som sa spamätať skôr a trochu sa dovzdelávať. Tí 

uvedomelejší stredoškoláci, ktorí uţ dlho vedia, čo chcú, si robia štátnice z jazyka a 

na svoj budúci študijný odbor sa všemoţne pripravujú. Ja som sa pripravoval 

nanajvýš tak na najbliţšiu hodinu, aj to neraz počas prestávky. Stačilo to síce na 

priebeţné dobré známky, no bude to stačiť aj na nejakých prijímačkách? Dosť som o 

tom pochyboval. 
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Asi v treťom ročníku na strednej škole som sa skamarátil s istou nevidiacou 

novinárkou. Pracovala v redakcii pre nevidiacich a povzbudzovala ma písať do 

tamojších časopisov. Zároveň ma zásobovala mnoţstvom zaujímavých podrobností z 

jej univerzitného ţivota, pričom prevládali tie tzv. neštudijné. Na ţurnalistiku ma však 

nenalákali len tieto pestré záţitky. Bol to aj fakt, ţe moja spomínaná kamoška sa v 

robote hneď uchytila, čím ukázala, ţe v tomto povolaní sa dá pôsobiť aj nevidiacemu. 

Jej články boli brilantné, trefné, zábavné.  

Naučia aj mňa v tejto škole takto dobre písať?  

To určite nie, odpovedal vedúci katedry hneď na našom prvom stretnutí. Jedna z 

jeho prvých viet bola: "Tu vás písať nikto nenaučí." Napriek tomu som to vyskúšal, 

lebo nič iné ma nelákalo viac. 

 

Moja vysoká škola nebola náročná na mnoţstvo vedomostí, ktoré by si bolo treba 

osvojiť. Aţ na pár zaťaţkávacích skúšok umoţňovala lajdákom pomerne pohodlný 

ţivot a, naopak, tým, ktorí chceli niečo dosiahnuť, ponúkala rôzne moţnosti. 

Napríklad moţnosť praxovať v novinách, v rozhlase či v televízii, čo bolo čiastočne 

zakotvené aj v učebných osnovách, pretoţe v kaţdom semestri sme mali takzvanú 

povinnú redakčnú prax.  

Ja som sa v prvých rokoch orientoval výhradne na časopisy pre nevidiacich. Bolo 

to skôr vďaka dobrým vzťahom s redakciou, nie z nejakej obavy, či by ma v tzv. 

beţných médiách chceli alebo nie. Obrat nastal v čase, keď naša vyučujúca na 

jednom rozhlasovom predmete začala od nás vyţadovať naozajstné príspevky, ktoré 

by sa v rozhlase dali aj potenciálne pouţiť. Zadávala nám rôzne témy, zobrala nás na 

exkurziu do rozhlasu a niektorí z nás tam nadviazali spoluprácu s miestnymi 

redaktormi. Moje prispievanie do rozhlasového vysielania bolo najprv sporadické, no 

potom sa na mňa obracali častejšie; moţno aj preto, ţe som bol ochotný sa pomerne 

rýchlo zmobilizovať a dodať, čo potrebovali. Oproti ľuďom, ktorí pracujú na plný 

úväzok uţ od prvého ročníka, najlepšie v dvoch robotách, to asi nebolo "nič moc", no 

keď uţ som si vybral túto školu, snaţil som sa priebeţne skúšať, či a v akej podobe 

raz budem schopný novinárske povolanie vykonávať. Kaţdodenný ţivot mi na to 

dával dosť nejednoznačné odpovede. S tým, čo vidiacim kolegom trvalo jedno 

predpoludnie, som najprv zabil dva dni. Rozmýšľal som nad tým, čo to budú za 

noviny, aby som stíhal do nich prispievať.  
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Čo ak sa potrebujem porozprávať osobne s dvoma ľuďmi, jeden je vo Vrakuni a 

druhý v Dúbravke?  

Budem vedieť opísať následky ţivelnej katastrofy či abstraktný obraz?  

Ako budem hľadať respondentov v sále, kde sedí tisíc ľudí?  

V jednej škôlke v Rimavskej Sobote sa ma zmocnila úplná bezradnosť. Nebolo sa 

čoho zachytiť, chýbal akýkoľvek vizuálny postreh a deti ani nehovorili po slovensky. 

Vtedy som si takmer povedal, ţe "sú aj iné pekné povolania." Z letargie ma vytrhla 

miestna pani učiteľka. Tak ma nadchla svojou výrečnosťou a zápalom, ţe môj pocit 

slepeckej novinárskej márnosti vtedy úplne ustúpil. To, aby zmizol navţdy, 

nedosiahnem nikdy, tak ako sa herec vraj nikdy nezbaví trémy.  

Niektoré z mojich otázok a pochybností vyriešil čas, iné ostávajú otvorené. 

Aj v našom povolaní sa veci menia veľmi rýchlo. Nová organizačná štruktúra, nová 

náplň práce, nové technológie, kolegovia, šéfstvo... Vôbec nedúfam, ţe budem celý 

ţivot robiť to isté. S veľkým záujmom sledujem, do čoho všetkého sa púšťajú iní 

mladí alebo starší "prekvalifikovaní" nevidiaci. Nedávno som s obdivom počúval 

taxikársku dispečerku, ktorá si pamätá pribliţnú polohu a názvy bratislavských ulíc, 

vie tam priebeţne posielať najbliţších moţných taxikárov, komunikovať s ľuďmi a 

zvládať ten neustály adrenalín. Ak by som takúto robotu zvládol, tak v príhodnom 

čase rád prehodím profesijnú výhybku. Veď čo iné sa deje všade okolo nás? Ľudia 

menia zamestnania aţ so znepokojivou rýchlosťou. A čo nevidiaci turistický 

sprievodca? Aj táto predstava ma od istého času máta. A moţno sa ukáţe, ţe je 

rovnako reálna ako uţ spomínaný nevidiaci herec, viď nádejne sa rozbiehajúce 

slovenské divadlo Zrakáč. 

 

Zahryznúť sa počas vysokej školy výlučne do skrípt znamená úmorne zdolávať 

strmý kopec a nevšímať si pritom pestrú okolitú flóru a faunu. Podobne som 

spočiatku postupoval aj ja. Učil som sa, čo mi predpísali, ale ani som nerozmýšľal o 

štúdiu v zahraničí či moţnej brigáde. Päť rokov na univerzite je práve na takéto 

"pokusy" ideálny čas. Ale aj po skončení vysokej školy sa dá ešte skúšať ďalej, ak 

vás to neomrzí, tak aj celý ţivot. 

 

Na začiatku som hovoril, ţe naša flexibilita je obmedzená. To je pravda, no 

nemala by byť nulová. Celoţivotné teplé miesto s predvídateľnou a stále tou istou 

pracovnou náplňou nám dnes asi nikto len tak ľahko nezaručí. 
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STEP BY STEP alebo krok za krokom 

 

 

 

 

 

Mgr. Tímea HÓKOVÁ

 

zrakové postihnutie/ prakticky nevidiaca 
absolventka Pedagogickej fakulty  
Univerzity Komenského v Bratislave 
metodička pre sociálne sluţby 
e-mail: hokova (zavinac) unss.sk 

 

V nasledujúcich riadkoch by som sa s vami rada podelila o pár skúseností a 

pocitov o tom, ako som fungovala v rámci svojho (nielen) vysokoškolského štúdia. 

Keďţe mám zrakové postihnutie - spočiatku slabozrakosť, neskôr praktická 

slepota - od šiestich rokov som navštevovala Základnú školu internátnu pre 

slabozrakých v Bratislave. Myslím si, ţe v podstate všetko sa začalo uţ tam ... Vţdy 

som sa rada učila, naozaj ma bavilo všeličo, ale jedným z mojich najobľúbenejších 

predmetov sa veľmi rýchlo stala angličtina. Dá sa povedať, ţe som hltala všetko, čo 

mi učitelia kedy povedali a rada som sa tomuto cudziemu jazyku venovala aj vo 

svojom voľnom čase. Neskôr sa môj záujem značne prehĺbil na gymnáziu, keď sme 

celá naša trieda šli na asi týţdňový výlet do Londýna. Krásne (ale, samozrejme, 

vtedy pre mňa aj nezrozumiteľne) znejúca britská angličtina ma motivovala natoľko, 

ţe som si zaumienila ju po ukončení gymnázia aj študovať na vysokej škole. 

Tak som sa po, podľa mňa dosť zázračnom, prijatí na Pedagogickú fakultu 

Univerzity Komenského pustila do štúdia učiteľstva všeobecnovzdelávacích 

predmetov - odbor anglický jazyk a psychológia. Bola som si dobre vedomá toho, ţe 

výlučne vysoká latka motivácie nebude postačovať a ţe sa budem musieť popasovať 

aj s inými výzvami.  

Na začiatku svojho štúdia som napríklad mala obzvlášť veľké obavy z orientácie v 

novom prostredí, keďţe budovy našej fakulty boli rozmiestnené kade-tade po 

Bratislave a navyše ešte k tomu pribudli internát, študentské jedálne, kniţnice a.i. 

                                            
 Všetci silní ľudia milujú život. 

Heinrich Heine 

../../../../../../lit/Literatura/==%20novo%20donesene%20==/10_11/Letny_Semester/Kapustova/Filip%20Miroslav/hokova%20(zavinac)%20unss.sk
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Bolo to však všetko len otázkou času a presúvanie po Bratislave sa celkom dobre 

dalo zvládnuť vďaka nácviku konkrétnych trás a nepochybne i vďaka spoluţiakom. 

 

Čo obnášalo samotné štúdium?  

Pri štúdiu (v podstate akéhokoľvek) cudzieho jazyka sa treba pripraviť na to, ţe 

študenti pravidelne dostávajú na hodinách cvičenia, ktoré by si mali doma 

vypracovať, prípadne aj rôzne literárne texty, ktoré je potrebné interpretovať. S 

priebeţným spracúvaním študijnej literatúry mi veľmi pomohlo Podporné centrum pre 

zrakovo postihnutých študentov na Univerzite Komenského. Občasné kratšie texty mi 

z času na čas pomáhali sprístupniť aj spoluţiaci z odboru. 

Pokiaľ ide o psychológiu - priebeţnej práce s kratšími textami počas semestra bolo 

podstatne menej, ale zato počas skúškového obdobia sa vyţadovalo naštudovanie 

odborných kníh a písanie seminárnych prác na rôzne psychologicko-pedagogické 

témy. Za týmto účelom som častejšie navštevovala kniţnicu našej fakulty, kde som si 

kopírovala články z odborných časopisov, prípadne poţičiavala iné relevantné 

publikácie.  

Hoci v súčasnosti pracujem v oblasti sociálnych sluţieb pre ľudí so zrakovým 

postihnutím, teda nie úplne priamo vo vyštudovanom odbore, vţdy vyhľadávam 
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moţnosti aktívneho vyuţívania anglického jazyka, a to či uţ pri komunikácii, riešení 

medzinárodných projektov alebo občasnom preklade písomných textov. Rovnako sa 

usilujem vyhľadávať aj prepojenia so psychológiou, ktorá je v zásade aplikovateľná 

všade, kde sa pracuje s ľuďmi.  

Aj s uţ niekoľkoročným časovým odstupom vnímam svoje štúdium na vysokej 

škole ako veľmi prínosné. Bola to nielen velikánska príleţitosť získať nové vedomosti 

a poznatky, ale aj poriadna „škola ţivota“, umoţňujúca spoznávať vlastné moţnosti, 

schopnosti, ale i hranice. 
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Štúdium na vysokej škole ako 
    jeden z predpokladov budúcej kariéry 

 

absolvent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  
Univerzity Komenského v Bratislave 
zrakové postihnutie/ slabozraký  

IT konzultant

 

 

Rozhodnúť sa, na akú vysokú školu ísť študovať, nie je jednoduché. A nie je to ani 

rozhodnutie posledného ročníka na strednej škole. Uţ samotná stredná škola 

predurčuje, z akých moţností si človek môţe vyberať. Niektorí šťastlivci vedia od 

detstva, čím chcú byť, a teda vybrať si strednú a neskôr vysokú školu nie je pre nich 

problém. Väčšina z nás ale v štrnástich rokoch o budúcnosti veľa netuší. 

 

Ja som sa správnym smerom vybral aţ na druhýkrát. Prvý pokus v štrnástich 

rokoch pri výbere strednej školy nedopadol veľmi dobre. Keďţe som v hudobnej 

škole hral na klavíri, učitelia mi odporúčali, aby som sa stal umelcom a šiel študovať 

hudbu. V tej chvíli som inú alternatívu veľmi nehľadal. Ukázalo sa ale, ţe "vedieť 

hrať" nestačí a je potrebné mať talent. V priebehu dvoch rokov som pochopil, ţe 

hudobníkom byť nechcem. Mohlo by sa zdať, ţe to boli stratené roky, ale umoţnili mi 

nájsť smer a naštartovať svoju budúcu kariéru. Zistil som, ţe chcem robiť informatiku, 

a tým bol môj výber budúcej vysokej školy jasný dlho predtým, neţ som si mal podať 

prihlášku. Najprv ale bolo treba zvládnuť štyri roky gymnázia. 

 

V druhej polovici deväťdesiatych rokov, keď som chodil na gymnázium, neboli 

výmenné a študijné pobyty v zahraničí natoľko beţné ako dnes. Usmialo sa na mňa 

ale šťastie. Vo Philadelphii v Overbrook School for the Blind sa rozhodli, ţe do 

medzinárodného programu ponúknu dve voľné miesta aj pre Slovensko. Okamţite 

som si povedal, ţe tam chcem ísť a neoľutoval som. Angličtina a skúsenosti v 

zahraničí sa dnes povaţujú uţ za samozrejmosť pri uchádzaní sa o zamestnanie a 

ročný pobyt vo Philadelphii bol pre mňa prvým krokom budovania predpokladov 

úspechu. 

                                            
 Slabí ľudia čakajú na príležitosť. Silní ju sami vytvárajú. 

Friedrich von Logau 
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Po gymnáziu som sa prihlásil na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského v Bratislave. Keďţe som pre toto štúdium bol rozhodnutý uţ 

dávno, prispôsobil som tomu aj štúdium na gymnáziu a venoval som sa hlavne 

matematike a informatike. Matfyz (ako fakultu zvykneme volať) bola naozaj dobrá 

škola. Pre niekoho moţno kopa teórie a málo praxe, ale škola nás učila hlavne 

premýšľať. Mnoho vecí zo štúdia si uţ dnes nepamätám a vypočítať integrál alebo 

dokázať niektorú vetu z teórie formálnych jazykov a automatov by som dnes len tak z 

hlavy určite nevedel, no spôsob uvaţovania, ktorý nám vtĺkali do hlavy, často 

uplatňujem v praxi. 

 

Matfyz bola vţdy veľmi otvorená škola. Na jej pôde uţ dávno pred mojím 

príchodom vzniklo Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov. Niektoré 

jeho sluţby som vyuţíval aj ja a neskôr som sa stal jeho zamestnancom na čiastočný 

úväzok. Podporné centrum sa odvtedy určite zmenilo, ale základné sluţby - príprava 

literatúry a poskytovanie poradenstva - fungujú počas celej doby existencie. V mojich 

časoch študenti v oveľa väčšej miere vyuţívali počítačovú učebňu, pretoţe laptopy 

so špeciálnym softwarom a iné kompenzačné pomôcky neboli natoľko prístupné ako 

dnes. 

 

Podporné centrum mi okrem pomoci pri štúdiu dalo aj príleţitosť na prvú prax. 

Počas prvých 3 rokov som pracoval ako správca počítačovej siete. Medzi matfyzákmi 

bolo vţdy beţné, ţe si zháňajú nejakú prácu uţ počas štúdia. Skončiť totiţ školu bez 

akejkoľvek praxe je veľmi nepríjemná situácia. Väčšina zamestnávateľov hľadá ľudí s 

aspoň nejakou praxou, aby uţ mali čiastočné skúsenosti a pracovné návyky. Zvlášť 

dôleţité je to pre človeka so zdravotným postihnutím, ktorý v konkurencii s ostatnými 

uchádzačmi musí dokázať, ţe je rovnako vhodným alebo lepším kandidátom. 

 

Práca správcu siete bola veľmi príjemná skúsenosť, ale v treťom ročníku som si 

povedal, ţe potrebujem niečo, čo sa bude blíţiť tomu, čo chcem v budúcnosti robiť. 

Opäť raz to za mňa vyriešil osud. Na škole sme mali prezentáciu organizácie 

AIESEC, ktorá organizuje prax pre študentov technických a ekonomických fakúlt. Je 

to medzinárodná organizácia pôsobiaca vo viac ako 80 krajinách, ktorá na jednej 

strane zháňa firmy ponúkajúce prax a na druhej strane vyberá študentov, ktorí by na 
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takúto prax mohli ísť. Po úspešnom výberovom procese sme začali pre mňa hľadať 

vhodnú prax. Keďţe okrem pracovných skúseností som chcel aj niečo dobrodruţné, 

vybral som si prax v Brazílii, kde som aj strávil 12 mesiacov.  

 

Brazília sa pre mňa stala srdcovou záleţitosťou. Za ten jeden rok som sa zţil s 

miestnymi ľuďmi, naučil sa ich jazyk a počas mojej praxe v malej softwarovej firme 

som získal dôleţité skúsenosti. Po ukončení školy to bola v mojom ţivotopise jedna z 

najdôleţitejších informácií. Hoci dnes uţ robím iný typ práce, kedykoľvek na projekte 

alebo sluţobnej ceste stretnem niekoho z Brazílie - a stáva sa to často - tak si 

zaspomínam na staré dobré študentské časy. 

 

Brazília mi moje štúdium o rok predĺţila, keďţe som sa tam venoval len praxi a 

spoznávaniu krajiny. Aby toho nebolo málo, tak som pred ukončením školy strávil 

ešte jeden rok mimo Slovenska. Tentokrát som vyuţil príleţitosť, ktorú ponúkal 

výmenný program Erasmus a s pomocou Podporného centra som si vybavil 

dvojsemestrálny pobyt na Univerzite v Karlsruhe v Nemecku.  

Hoci Karlsruhe nebola taká exotika ako Brazília, bola to skúsenosť z iného súdka. 

Karlsruhe je malé univerzitné mestečko so študentmi z celej Európy. Fakulta 

informatiky je jedna z najlepších v Nemecku a mal som moţnosť vidieť rozdiely. A 

hoci som na náš matfyz bol vţdy hrdý, treba povedať, ţe nemecké univerzity sú na 

tom - čo sa týka kvality - oveľa lepšie. Mimochodom, na univerzite v Karlsruhe je 

podobné podporné centrum, ako máme v Bratislave, a práve toto centrum v 

Karlsruhe stálo aj pri vzniku Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov 

na Univerzite Komenského. 

 

Uţ sa ale blíţil čas ukončiť školu a vrhnúť sa do reálneho ţivota. Počas školy som 

sa snaţil vytvoriť si dostatočné predpoklady na úspešné hľadanie práce: slušná 

škola, znalosť jazykov, pracovné skúsenosti a skúsenosti v medzinárodnom 

prostredí. Obával som sa, ako budem vysvetľovať svoj zrakový problém, a ako sa k 

tomu potenciálny zamestnávateľ postaví.  

 

Môj prvý väčší pohovor dopadol úspešne a počas neho sme prediskutovali aj 

problém so zrakom. Môj nový zamestnávateľ povedal, ţe ak si myslím, ţe zo 

zdravotného hľadiska môţem prácu vykonávať, tak urobí všetko preto, aby mi ju 
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technicky umoţnil. Zabezpečili mi laptop s väčším displejom a neskôr aj externý 

monitor.  

 

Odvtedy uţ päť rokov pôsobím ako IT konzultant v zahraničnej spoločnosti a 

pracujem na projektoch pre rôznych klientov. Práca si často vyţaduje cestovanie, 

flexibilitu a komunikáciu s rôznymi ľuďmi. Som presvedčený, ţe štúdium je pre 

získanie dobrej a zaujímavej práce veľmi dôleţité, hlavne ale treba vyvíjať rôzne iné 

aktivity popri štúdiu, aby sa vytvorili predpoklady splniť poţiadavky trhu práce. 
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Namiesto doslovu 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Viera KOVÁČOVÁ, PhD. 

 

S veľkým zaujatím a miestami aţ so zatajeným dychom som si prečítala 

sebaodhaľujúce výpovede, zaujímavé reflexie i zrelé vyznania mladých ľudí so 

zdravotným postihnutím, v ktorých odhalili svoje cesty za vzdelaním. Teším sa z tejto 

publikácie, lebo nie je samoúčelná. Obsahuje toľko prosto vyjadrených hlbokých 

myšlienok o túţbe po poznaní i o nevyhnutných prekáţkach a ich prekonávaní, ţe 

môţe podporiť ďalších a dodať im odvahu pri rozhodovaní sa o svojom ţivote. 

Skúsenosti sú síce neprenosné, ale múdry človek sa rád poučí zo skúseností 

iných. Môţu ho zorientovať, inšpirovať, povzbudiť, ale i vystríhať. To všetko som ja 

našla v knihe, ktorú dodnes povaţujem za jednu z najuţitočnejších pre mňa. Mali ju 

načítanú ešte na magnetofónových pásoch v praţskej kniţnici pre nevidiacich K. E. 

Macana, a bola pre mňa ako dar z neba. Aj jej názov bol v tom čase pre mňa 

príznačný: Nalezené světlo. Bolo to v roku 1981, keď sa mi to moje "svetlo" v 

dôsledku dedičných dispozícií nenávratne a rýchlo strácalo. 

 

Po skončení štúdia pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 

Bratislave som uţ 10 rokov pôsobila na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty v 

Banskej Bystrici. Sietnica dosluhovala a ja som tak veľmi chcela naďalej pracovať vo 

vyvolenom povolaní vysokoškolskej učiteľky, bez ktorého som si svoj ďalší ţivot 

nevedela predstavit. Najhoršie sú chvíle, keď neviete ako ďalej. Strach z 

nepoznaného je ochromujúci. Takmer vás pripraví o sebadôveru. 

                                            
Žite, akoby ste mali zajtra umrieť. Učte sa, ako by ste mali žiť navždy.  

Mahátma Gándhí 
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Zručne napísaný ţivotný príbeh Francúza J. Lusseyrana, autora spomínanej knihy, 

ktorý prišiel o zrak v detstve, vyštudoval literatúru a prednášal ju na Sorbone, 

vzbudzuje úctu a obdiv. Cítite silu integrity jeho osobnosti, vzdelaného, aktívneho, 

pokrokovo zmýšľajúceho človeka, ktorá sa celkom prirodzene prejavila aj v ťaţkých 

podmienkach koncentračného tábora počas 2. svetovej vojny. Vedomie, čo všetko 

dokázal tento nevidiaci človek, ma naplnilo nádejou, ţe sa mi snáď krok za krokom 

podarí zvládnuť od základu zmenené ţivotné podmienky, vyhovieť nárokom, ktoré sa 

kládli na vysokoškolského učiteľa, a tým si udrţať status a pracovné miesto. 

Dnes, keď uţ mám aktívnu 38-ročnú pedagogickú prácu na vysokej škole za 

sebou - z toho 28 rokov ako nevidiaca - môţem povedať, ţe som preţila bohatý, aj 

keď náročný profesionálny ţivot. Prednášala som, viedla semináre, bola som 

konzultantkou bakalárskych, diplomových i rigoróznych prác, posudzovala som 

kvalifikačné práce študentov, skúšala som na semestrálnych, štátnych i dizertačných 

skúškach, venovala som sa vedecko-výskumnej práci, publikovala som v odborných 

časopisoch, v skriptách, zborníkoch i kniţných publikáciách, vystupovala som na 

odborných seminároch i konferenciách. Akademický titul PhDr. a po obhájení 

dizertačnej práce vedeckú hodnosť PhD. som získala uţ ako nevidiaca. 

Povaţujem za veľké šťastie, ţe sa mi splnila silná túţba - po skončení štúdia 

pôsobiť na vysokej škole - aby proces môjho vzdelávania mohol v styku so študentmi 

kontinuálne pokračovať a nestrácal zmysel. 

Problémy, a ešte aké, mali na ceste za vzdelaním naši predchodcovia, ktorí mali k 

dispozícii len mechanické pomôcky. Mali sme ich my, ktorí sme od polovice 80-tych 

rokov mali prvé elektronické pomôcky a začali sme pouţívať tie "inteligentné", ktoré 

sú pre dnešných mladých ľudí so zrakovým postihnutím uţ samozrejmé, no napriek 

tomu všetky problémy neriešia. Kto má odhodlanie, potrebné vedomosti a informácie, 

ten si s problémami poradí, ba môţe poradiť aj iným, ktorí sa ocitnú v podobnej 

situácii. 

Šťastie praje tým, ktorí vedia, čo chcú v ţivote dosiahnuť, sú si vedomí svojich 

schopností a moţností a sú ochotní boriť sa vytrvalo bez sebaľútosti s prekáţkami, 

ktoré sa určite na ceste za "svetlom" poznania vyskytnú. 

Všetkým, ktorí uţ vykročili na krásne dobrodruţnú cestu poznania, na 

vysokoškolské štúdium, alebo sa na ňu len chystajú, prajem, aby ich to nájdené 

svetlo obohacovalo po celý ţivot. 
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