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Úvod 
 
Ţijeme vo svete plnom technológií. Moţno povedať, ţe v súčasnosti uţ azda 

neexistuje oblasť ľudského ţitia, ktorá by nebola prepojená s technológiami. 
Tento fakt na nás na všetkých kladie nové poţiadavky. Stále viac beţných aj 
menej beţných ţivotných úkonov moţno vykonať len prostredníctvom 
počítača, mobilného telefónu, magnetickej karty, alebo iného viac či menej 
komplikovaného zariadenia. 

Hoci sa nám môţe z času na čas zdať, ţe v niektorých oblastiach by sme sa 
bez techniky celkom dobre zaobišli, nemoţno pochybovať o tom, ţe nám jej 
rozvoj umoţnil mnohé také veci, ktoré by sme si v minulosti nevedeli ani 
predstaviť. Výber peňazí z bankomatu (z počítača vybaveného zariadením na 
manipuláciu s peniazmi) uţ všetci povaţujeme za úplnú samozrejmosť a časy, 
kedy si bolo potrebné po peniaze zájsť do pobočky banky sú uţ len 
zahmlenou spomienkou strednej a staršej generácie. Menej kaţdodenná, no 
o to fascinujúcejšia, je napríklad mikrochirurgia, teda chirurgia, pri ktorej 
vykonáva zásah v tele človeka robotické zariadenie riadené chirurgom spoza 
počítačového terminálu. 

Technologický pokrok výrazne zasahuje aj do ţivotov ľudí s postihnutím. 
Umoţňuje napríklad čítať tým, čo nevidia (počítač s čítačom obrazovky 
a skenerom), písať tým, čo nemajú ruky (počítač so softvérom na 
rozpoznávanie hovorenej reči) a rozumieť tým, čo nepočujú (softvér na preklad 
hovorenej reči do posunkového jazyka).  

Prvoradým cieľom predkladanej príručky je poskytnúť informácie o takých 
pomôckach, ktoré môţu byť uţitočné pre študentov stredných a vysokých škôl 
s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Okrem základných 
informácií o konkrétnom zariadení alebo softvéri tu moţno nájsť aj praktické 
informácie o moţnostiach a limitoch pomôcky, o tom, v akých situáciách je 
pouţiteľná a hlavne, aké nároky kladie na pouţívateľa. 

Asistenčné technológie sú v súčasnosti na takej úrovni, ţe ľudia 
s postihnutím môţu ich pouţívaním vykonávať veľkú väčšinu činností na 
podobnej úrovni a s podobnou efektivitou ako priemerný zdravý človek. Ich 
zvládnutie si však vyţaduje nezanedbateľné systematické úsilie zo strany 
pouţívateľa a tento fakt sa, ţiaľ, často podceňuje. Mnohé zariadenia sú 
pomerne komplikované a absolvovanie špeciálneho kurzu s erudovaným 
lektorom je nutnou podmienkou pre ich efektívne zvládnutie. 

Príručka, ktorú práve otvárate, prináša prehľad kompenzačných pomôcok, 
ktoré rozširujú moţnosti. Jej primárnou cieľovou skupinou sú tí, čo prahnú po 
poznaní. Je rozdelená na 5 častí. Prvá časť ponúka informácie o moţnostiach 
zaobstarania kompenzačných pomôcok. Ďalšie tri časti sa venujú špeciálnym 
pomôckam pre osoby so zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím. Piata 
časť obsahuje kontakty na predajne kompenzačných pomôcok rozdelené 
podľa druhu zdravotného postihnutia.  
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Časť venovaná pomôckam pre ľudí so zrakovým postihnutím je autorská. 
Ostatné dve časti venované pomôckam obsahujú informácie zozbierané 
z internetu. 

Veríme, ţe bude prínosom pre študentov alebo potenciálnych študentov, 
dúfame však, ţe informácie v nej obsiahnuté poslúţia kaţdému, kto to 
potrebuje. 

 
Peter Lecký 

editor 
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1 Možnosti získavania pomôcok 
 
 
V Slovenskej republike upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňaţných 

príspevkov Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňaţných príspevkoch na kompenzáciu 
ťaţkého zdravotného postihnutia. Občania s ťaţkým zdravotným postihnutím 
(ďalej len s ŤZP) môţu ţiadať o nasledujúce druhy peňaţných príspevkov na 
kompenzáciu: 

A. peňaţný príspevok na osobnú asistenciu 
B. peňaţný príspevok na kúpu pomôcky 
C. peňaţný príspevok na výcvik pouţívania pomôcky 
D. peňaţný príspevok na úpravu pomôcky 
E. peňaţný príspevok na opravu pomôcky 
F. peňaţný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia 
G. peňaţný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 
H. peňaţný príspevok na úpravu osobného vozidla 
I. peňaţný príspevok na prepravu 
J. peňaţný príspevok na úpravu bytu 
K. peňaţný príspevok na úpravu rodinného domu 
L. peňaţný príspevok na úpravu garáţe 
M. peňaţný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
N. peňaţný príspevok na opatrovanie 

 
Zákon určuje aj výšku peňaţných príspevkov: 
 
Jednorazové príspevky 
a) kúpa pomôcky, výcvik pouţívania pomôcky a úprava pomôcky, 

najviac 8 630,42 € 
b) druhý mechanický vozík, najviac 1 659,70 €  
c) druhý elektrický vozík, najviac 4 979,09 €  
d) druhý načúvací aparát, najviac 331,94 € 
e) oprava pomôcky: výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od 

ceny opravy pomôcky a príjmu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným 
postihnutím 

f) kúpa zdvíhacieho zariadenia, najviac 11 617,88 €  
g) kúpa osobného motorového vozidla, najviac 6 638,79 € 
h) kúpa osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou, 

najviac 8 298,48 € 
i) úprava osobného motorového vozidla, najviac 6 638,79 €  
j) úprava bytu, rodinného domu, najviac 6 638,79 €  
k) úprava garáţe najviac 1 659,70 € 
 
Opakované (mesačné) peňaţné príspevky 
V zmysle zákona sa sumy opakovaných peňaţných príspevkov na 

kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia odvodzujú od sumy ţivotného 
minima. Od 1. júla 2010 je výška opakovaných peňaţných príspevkov 
nasledovná:  
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a) na osobnú asistenciu - sadzba na hodinu vo výške 1,39 % sumy 
ţivotného minima = 2,58€ 

b) na prepravu – najviac 51,02 % sumy ţivotného minima = 94,58 € 
c) na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

 na diétne stravovanie 
skupina chorôb: 18,56 % sumy ţivotného minima = 34,41€ 
skupina chorôb: 9,28 % sumy ţivotného minima = 17,21€ 
skupina chorôb: 5,57 % sumy ţivotného minima = 10,33€ 

 súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi 
a bytového zariadenia - 9,28 % sumy ţivotného minima = 17,21€ 

 súvisiace so zabezpečovaním prevádzky osobného motorového 
vozidla - 16,70 % sumy ţivotného minima = 30,96€ 

 súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 22,27 % 
sumy ţivotného minima d, peňaţný príspevok za opatrovanie = 41,29€ 

d) Príspevok na opatrovanie 

 opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP 111,32 % sumy ţivotného 
minima = 206,37€ 

 opatrovanie dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP 148,42 % 
sumy ţivotného minima = 275,14€ 

 opatrovanie fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktorej sa 
poskytuje denná pobytová sociálna sluţba alebo navštevuje školské 
zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týţdenne 98,33 % sumy 
ţivotného minima. = 182,29€ 

 opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ŤZP, ktorým sa 
poskytuje denná pobytová sociálna sluţba, alebo ktoré navštevujú 
školské zariadenia v rozsahu viac ako 20 hodín týţdenne 139,15 % 
sumy ţivotného minima. = 257,96€ 

 opatrovanie ŤZP, ktorý je v zariadení viac ako 20 hodín týţdenne a 
súčasne opatrovanie druhej osoby s ŤZP, ktorá nie je v zariadení 
alebo je v zariadení najviac 20 hodín týţdenne 144,7% sumy 
ţivotného minima = 268,27€ 

Opakované peňaţné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne 
pozadu.  

(Bližšie info o opakovaných príspevkoch pozri: http://unss.sk/sk/poradna/2010-
vysky-opakovanych-pp.php) 

 

1.1 Parkovací preukaz 

 
Jednou z noviniek zákona č. 447/2008 o kompenzácii ťaţkého zdravotného 

postihnutia je vydávanie parkovacieho preukazu, ktorý nahrádza doposiaľ 
vydávané osobitné označenie motorového vozidla prepravujúceho ťaţko 
zdravotne postihnutú osobu alebo ťaţko pohybovo postihnutú osobu 
odkázanú na individuálnu prepravu známe tieţ ako osobitné označenie O1.  

http://unss.sk/sk/poradna/2010-vysky-opakovanych-pp.php
http://unss.sk/sk/poradna/2010-vysky-opakovanych-pp.php
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Parkovací preukaz sa vydáva na základe posudkového záveru o sociálnych 
dôsledkoch ťaţkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility a orientácie 
fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa lekárskeho posudku úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.  

Vyhotoví ho a vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe 
právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Vzhľad parkovacieho 
preukazu je jednotný pre všetky štáty Európskej únie. Doba platnosti 
parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP nezanikne 
nárok na parkovací preukaz.  

 
Parkovací preukaz je určený na uplatnenie výhod podľa zákona NR SR č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Parkovací preukaz sa môţe pouţívať na 
vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktorá 
je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu 
oboch očí.  

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:  

 môţe stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s 
ťaţkým zdravotným postihnutím,  

 nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodrţiavať zákaz státia,  

 ak je to nevyhnutné, môţe vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou 
vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny.  

Pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením 
nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo poţiadavku 
policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení.  

Parkovací preukaz oprávňuje jeho drţiteľa k vyuţívaniu vyhradených 
parkovacích miest a zariadení v členských štátoch Európskej únie, pri jeho 
vyuţívaní musia byť ale dodrţané predpisy konkrétnej krajiny EÚ. Pokiaľ 
v príslušnej krajine EÚ môţu pouţívať parkovací preukaz len osoby 
s telesným postihnutím, musia drţitelia tohto preukazu vydaného u nás i z 
dôvodu úplnej alebo praktickej slepoty túto skutočnosť rešpektovať a v danej 
krajine ho nepouţívať.  

Vydanie a pouţívanie parkovacieho preukazu neoprávňuje k uţívaniu 
diaľnic a vybraných úsekov ciest pre motorové vozidlá bez zakúpenia 
príslušnej diaľničnej známky. 

(Bližšie info o parkovacom preukaze pozri: http://unss.sk/sk/poradna/2009-
parkovaci-preukaz.php) 

 

1.2 Peňažný príspevok na kompenzačné pomôcky 

 
Poskytovanie peňaţného príspevku na kúpu, výcvik pouţívania a úpravu 

pomôcky upravujú §§ 24 aţ 29 zákona č. 447/2008 o peňaţných príspevkoch 
na kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia. 

Fyzickej osobe s ťaţkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa 
komplexného posudku odkázaná na pomôcku, moţno poskytnúť peňaţný 

http://unss.sk/sk/poradna/2009-parkovaci-preukaz.php
http://unss.sk/sk/poradna/2009-parkovaci-preukaz.php
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príspevok na kúpu pomôcky, peňaţný príspevok na výcvik pouţívania 
pomôcky a peňaţný príspevok na úpravu pomôcky (ďalej len „peňaţné 
príspevky na kúpu, výcvik pouţívania a úpravu pomôcok“).  

Pomôcka na účely tohto zákona je vec, technologické zariadenie alebo jeho 
časť, ktoré umoţňujú alebo sprostredkujú fyzickej osobe s ŤZP vykonávať 
činnosti, ktoré by bez ich pouţitia nemohla vykonávať sama alebo 
vykonávanie týchto činností by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťaţou 
alebo neúmernou dĺţkou trvania činnosti. Pomôcka je aj špeciálny softvér 
alebo aktualizácia softvéru, ktoré umoţňujú fyzickej osobe s ŤZP 
pouţívať počítač a iné technické zariadenia.  

Výška peňaţného príspevku na kúpu, výcvik pouţívania a úpravu pomôcky 
a na kúpu psa so špeciálnym výcvikom v závislosti od ceny pomôcky a od 
príjmu občana vyjadreného v násobkoch sumy ţivotného minima (ŢM) pre 
plnoletú fyzickú osobu je určená percentuálnou sadzbou z ceny pomôcky.  

 

Príjem občana 
Cena pomôcky 

do 331,94 EUR do 1695,70 EUR nad 1659,70 EUR 

Do 2-nás. ŢM 90 % 95 % 95 % 

Do 3-nás. ŢM 90 % 85 % 90 % 

Do 4-nás. ŢM 70 % 75 % 80 % 

Do 5-nás. ŢM 50 % 65 % 70 % 

 
Peňaţné príspevky na kúpu, výcvik pouţívania a úpravu pomôcok moţno 

poskytnúť na základe:  
- dokladu o cene pomôcky alebo dokladu o kúpe pomôcky,  
- dokladu o cene výcviku pouţívania pomôcky alebo dokladu o cene 

vykonaného výcviku pouţívania pomôcky,  
- dokladu o cene úpravy pomôcky alebo dokladu o cene vykonanej 

úpravy pomôcky.  

Pri výbere kompenzačných pomôcok odporúčame konzultovať vhodnosť 
výberu s kompetentnými pracovníkmi poradenských centier alebo organizácií 
zdravotne postihnutých. 

(Bližšie info o zaobstarávaní kompenzačných pomôcok pozri: 

http://unss.sk/sk/poradna/) 

http://unss.sk/sk/poradna/
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2 Pomôcky pre študentov so zrakovým postihnutím 
Mgr. Peter LECKÝ, Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 

 
Jedinci so zrakovým postihnutím tvoria veľmi rozmanitú skupinu, ktorú 

môţeme členiť podľa rôznych kritérií. Pri popise pouţívaných pomôcok bude 
najvhodnejšie rozdelenie podľa stupňa zrakového postihnutia na nevidiacich 
(nevidiaci a prakticky nevidiaci) a slabozrakých. 

2.1 Pomôcky pre nevidiacich 

2.1.1 Adaptovaný počítač 

Počítač s čítačom obrazovky je v  súčasnosti pravdepodobne 
najpouţívanejšou pomôckou pouţívanou nevidiacimi študentmi. Ide 
o štandardný počítač vybavený špeciálnym programom (čítač obrazovky). 
Výbavu moţno rozšíriť o braillovský riadok (pozri ďalej). Najčastejšie sa 
pouţívajú prenosné počítače (notebooky). 

     

Obr. Osobný počítač - desktop, notebook 

 

2.1.1.1 Čítač obrazovky 

Čítač obrazovky je program, ktorý neustále beţí na pozadí operačného 
systému počítača a nevidiacemu pouţívateľovi sprostredkováva informácie 
o dianí na obrazovke. Monitoruje aj klávesnicu (pouţívateľ môţe počuť, čo 
píše) a poskytuje funkcie, ktoré umoţňujú urobiť z klávesnice také úkony, 
ktoré sa v pouţívanom operačnom systéme dajú urobiť len s pouţitím myši 
(nevidiaci pouţívatelia nepouţívajú myš). 
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Ako výstupné zariadenie pouţívajú čítače obrazovky buď hlasový výstup 
(softvérovú syntézu reči) alebo braillovský riadok. 

V Slovenskej republike je z komerčných produktov najčastejšie pouţívaný 
čítač obrazovky JAWS (Job Access With Speech) od americkej firmy Freedom 
Scientific (http://www.freedomscientific.com) v kombinácii so slovenskou 
syntézou reči Wintalker Voice, vyvíjanou českou spoločnosťou Rosasoft 
(http://www.rosasoft.cz). 

Spomedzi voľne šíriteľných čítačov obrazovky určite stojí za zmienku 
program NVDA (Non Visual Desktop Access). Je vyvíjaný ako open-source 
produkt pod licenciou GNU GPL. Moţno ho nájsť na stránke http://www.nvda-

project.org. Mnoţstvo funkcií, ktoré ponúka, nemoţno, prirodzene, porovnávať 
s komerčným JAWSom. Na beţné pracovné úkony však väčšinou postačuje 
a jeho nespornou výhodou je, ţe ho netreba inštalovať. Moţno ho spustiť 
z USB kľúča a pouţívať na ľubovoľnom počítači so zvukovou kartou. Jeho 
súčasťou je syntéza reči eSpeak (http://espeak.sourceforge.net), ktorá je tak isto 
zadarmo a vie rozprávať aj po slovensky. 

2.1.1.2 Braillovský riadok 

Ide o hardvérové zariadenie, ktoré sa pripája k štandardnému počítaču. Na 
hmatovej časti zobrazuje časť riadka z obrazovky v Braillovom (bodovom) 
písme. Disponuje tlačidlami, ktorými pouţívateľ môţe do určitej miery ovládať 
počítač (vykonávať časté úkony), ale aj posúvať „prezerací“ kurzor (kurzor, 
ktorý určuje, čo je práve na riadku zobrazené) po obrazovke. 

Braillovský riadok je ďalším výstupným zariadením, ktoré čítač obrazovky 
pouţíva na sprostredkovanie informácie pouţívateľovi. Moţno ho kombinovať 
s hlasovým výstupom, alebo pouţívať samostatne, nie však bez čítača 
obrazovky. 

      

Obr. Braillovské riadky 
 

2 . 1 . 1 . 2 . 1  P r e d n o s t i  b r a i l l o v s k é h o  r i a d k a  

Braillovský riadok zobrazuje pouţívateľovi „naraz“ časť alebo celý riadok 
z obrazovky. Umoţňuje teda náhľad na výsek obrazovky ako na celok. Toto je 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.rosasoft.cz/
http://www.nvda-project.org/
http://www.nvda-project.org/
http://espeak.sourceforge.net/
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veľmi uţitočné pre kaţdého, kto chce na počítači pracovať napr. 
s matematikou. S braillovským riadkom je orientácia v texte podstatne 
rýchlejšia ako pri pouţití čítača obrazovky s hlasovým výstupom. Pre 
študentov cudzích jazykov je to takisto veľmi uţitočná pomôcka. Hlavným 
dôvodom je fakt, ţe syntéza reči (hlasový výstup) pred nevidiacim 
pouţívateľom skrýva detailné informácie o grafickej reprezentácii slova 
(sluchom je napríklad v mnohých prípadoch nemoţné rozpoznať ypsilon od 
mäkkého i).  

2 . 1 . 1 . 2 . 2  N e d o s t a t k y  b r a i l l o v s k é h o  r i a d k a  

Efektívne vyuţívanie braillovského riadka si vyţaduje od pouţívateľa 
schopnosť čítať Braillovo písmo aspoň na priemernej úrovni. Toto môţe byť 
ťaţko dosiahnuteľné hlavne pre tých nevidiacich, ktorí stratili zrak počas 
ţivota. Viacerí pouţívatelia braillovského riadka dávajú pri čítaní dlhých textov 
(beletria, články z internetu,...) prednosť hlasovému výstupu a s riadkom 
pracujú, len keď je to potrebné (korigovanie gramatickej stránky textu, 
počítanie matematických príkladov, editovanie textu s komplikovanou 
štruktúrou...). Toto vyplýva z faktu, ţe čítanie textu na braillovskom riadku je 
náročnejšie ako počúvanie hlasového výstupu. Za nevýhodu tohto zariadenia 
moţno povaţovať aj jeho vysokú cenu. 

2.1.1.3 Využitie počítača 

Moţné vyuţitie počítača so špeciálnym softvérom a hardvérom je zrejmé. 
Nevidiacemu študentovi nahrádza pri písaní poznámok pero a papier, 
umoţňuje mu efektívnu komunikáciu s vyučujúcimi (vypracovávanie domácich 
úloh vo forme, ktorá je bez problémov čitateľná vidiacimi pedagógmi), ale aj so 
spoluţiakmi a kamarátmi. Otvára mu cestu k zdroju veľkého mnoţstva 
informácií, k internetu. Študijnú literatúru v elektronickej forme moţno takisto 
zohnať omnoho ľahšie ako v Braillovom písme. 

2.1.1.4 Podmienky efektívneho využívania počítača 

Základnou podmienkou pre efektívne vyuţívanie štandardného počítača so 
špeciálnym softvérom a hardvérom je ovládanie klávesnicových zručností. Aj 
nevidiaci pouţívatelia pouţívajú pri práci s počítačom štandardnú klávesnicu, 
pretoţe je to najefektívnejšie vstupné zariadenie. Efektívne je však len za 
predpokladu, ţe pouţívateľ ovláda techniku písania na počítači. Takisto je 
veľmi dôleţité absolvovať aspoň základný kurz pouţívania týchto technológií 
pod vedením skúseného inštruktora špeciálnych/ asistenčných technológií.  

Práca s počítačom a čítačom obrazovky nie je špecifická len tým, ţe sa 
pouţívajú klávesové skratky. Je potrebné poznať aj mnoţstvo špeciálnych 
pracovných postupov (trikov), ktoré výrazne zefektívňujú prácu, a ktoré beţní 
učitelia informatiky nemajú odkiaľ poznať. Typickým príkladom je práca 
s internetom. Nevidiaci pouţívateľ síce pouţíva štandardný internetový 
prehliadač (na Slovensku pouţívané čítače obrazovky majú špeciálnu podporu 
pre Internet Explorer, Mozilla Firefox; čítač obrazovky NVDA má základnú 
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podporu aj pre Google Chrome), stránky mu však čítač obrazovky servíruje 
v špeciálnom linearizovanom prostredí, ktoré je potrebné vedieť ovládať. 
Stránky si v ňom síce moţno čítať „zhora nadol“ (veľmi často to robia 
pouţívatelia, ktorí sa naučili pouţívať čítač obrazovky sami), je to však veľmi 
neefektívne a zdĺhavé. Aj v tejto oblasti sa moţno mnohé naučiť samostatne, 
je však dosť pravdepodobné, ţe samoukom uniknú informácie, ktoré sú pre 
rýchlu a plnohodnotnú prácu s čítačmi obrazovky kľúčové. 

2.1.1.5 Obmedzenia počítača 

Hoci sú v súčasnosti na trhu uţ aj veľmi malé prenosné počítače 
(notebooky, netbooky, laptopy), ich praktické pouţitie v obmedzených 
podmienkach (napríklad v situácii, kedy si v mestskej hromadnej doprave 
chceme zapísať e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) stále nie je ideálne. 
V porovnaní so špeciálnymi zápisníkmi alebo telefónom (pozri ďalej) im 
podstatne dlhšie trvá, kým sú po zapnutí pripravené na pouţitie a ich rozmery 
takisto komplikujú ich pouţitie (do telefónu alebo zápisníka moţno pri troche 
zručnosti písať aj postojačky a pod). 

 

2.1.2 Skenovacie zariadenia 

Ide o zariadenia ktoré slúţia na prevod čiernotlačových dát do digitálnej 
formy. Najčastejšie sa pouţíva štandardný skener so štandardným programom 
na rozpoznávanie textu (OCR = Optical Character Recognition). Skener aj 
program na rozpoznávanie textu pouţívajú aj beţní (intaktní) pouţívatelia 
a preto sú ceny skenerov aj programov na OCR prijateľné. 

Nevidiaci pouţívateľ si môţe skener pripojiť k svojmu počítaču s čítačom 
obrazovky, naskenovať čiernotlačovú predlohu, pomocou programu na 
rozpoznávanie textu previesť zoskenovanú predlohu do textovej formy a tú si 
potom prečítať s čítačom obrazovky prostredníctvom hlasového výstupu alebo 
braillovského riadka. 

V tejto oblasti existujú aj špeciálne zariadenia vyrobené pre nevidiacich, 
ktoré v sebe integrujú skener, program na rozpoznávanie textu a syntézu reči. 
Pouţívateľ do nich vloţí predlohu, stlačí jedno tlačidlo a zariadenie predlohu 
naskenuje, rozpozná a prečíta. Tieto zariadenia sú jednoúčelové, veľmi 
jednoduché na ovládanie, ale pomerne drahé. Vhodné sú skôr pre starších 
ľudí. Na Slovensku sa distribuuje napríklad zariadenie Sara od spoločnosti 
Freedom Scientific a v súčasnosti stojí 2500€. 

2.1.2.1 Čo zohľadniť pri výbere skenovacieho zariadenia 

Pri nákupe zariadenia je vhodné prihliadať na schopnosti pouţívateľa. 
Pouţívateľ, ktorý má z nejakého dôvodu problém pouţívať štandardný počítač, 
dá pravdepodobne prednosť špeciálnemu čítaciemu zariadeniu vyvinutému 
pre nevidiacich. Beţný pouţívateľ počítača by s ovládaním skenera 
s programom na rozpoznávanie textu nemal mať ţiadny váţny problém, 
a preto mu odporúčame tento variant. 
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Pri výbere skenera je vhodné zvaţovať či a ako často ho chcete prenášať, 
či predpokladáte, ţe budete chcieť skenovať aj texty väčšie ako formát A4. Na 
rozpoznávanie textu postačuje skener so štandardnými parametrami. 
Investícia do profesionálneho (drahého) skenera nie je potrebná.  

Programov na rozpoznávanie textu existuje niekoľko. Pri výbere si treba dať 
pozor na to, či program umoţňuje rozpoznávanie textu v jazykoch, o ktoré 
máte záujem. Na Slovensku sa najčastejšie pouţíva program Abbyy Fine 
Reader od spoločnosti Abbyy (http://www.abbyy.com). V rozpoznávaní 
stredoeurópskych jazykov patrí medzi najlepšie programy na svete a na veľmi 
dobrej úrovni vie rozpoznávať viac ako 200 jazykov. Zakúpiť ho moţno 
v ktoromkoľvek počítačovom obchode. 

2.1.2.2 Prednosti skenovacieho zariadenia  

Zvládnutím skenovania textov sa študent stáva do veľkej miery 
samostatným pri zabezpečovaní študijnej literatúry, ale aj beletrie na voľný 
čas. Väčšina nevidiacich pouţívateľov počítačov je schopná previesť si 
nenáročný čiernotlačový materiál do elektronickej podoby bez vidiacej 
asistencie. Ak sa teda naučíte vyuţívať tieto zariadenia, získate prístup 
k väčšine čiernotlačových materiálov. 

2.1.2.3 Obmedzenia skenovacieho zariadenia 

Rozpoznávacie programy si dokáţu vo väčšine prípadov bez problémov 
poradiť s textom. Ak však predloha obsahuje symboliku (matematické, 
fyzikálne, chemické,... symboly) alebo obrázky, potom si s ňou program na 
rozpoznávanie textu neporadí. Technickú literatúru si teda v súčasnosti 
nevidiaci človek sám previesť do pre neho čitateľnej podoby nedokáţe. 

      

Obr. Skener 
 

http://www.abbyy.com/


 16 

2.1.3 Elektronické zápisníky 

Elektronické zápisníky sú zariadenia vyhotovené špeciálne pre nevidiacich 
pouţívateľov. Ich špecifikom je, ţe nemajú displej. Bývajú vybavené 
braillovskou klávesnicou (existujú ale aj so štandardnou qwerty klávesnicou). 
Väčšina modelov je ozvučená (pouţíva hlasový výstup), niektoré modely majú 
vstavaný aj malý braillovský riadok (väčšinou do cca 20 znakov). Ako 
operačný systém v súčasnosti pomerne často pouţívajú Windows Mobile od 

spoločnosti Microsoft. Pouţívateľ má teda k dispozícii napríklad Microsoft 
Office, prácu s internetom a mailom, .... Napríklad modely od spoločnosti 
Freedom Scientific umoţňujú pouţívateľovi, podľa výrobcu, pracovať s kaţdou 
aplikáciou, ktorá je ovládateľná z klávesnice, a jej pouţívateľské rozhranie 
spĺňa kritériá prístupnosti (pozostáva zo štandardných komponentov, alebo 
implementuje špeciálne accessibility rozhrania). Tieto zariadenia na Slovensku 
v súčasnosti nie sú veľmi populárne. Hlavným dôvodom bude asi pomerne 
vysoká cena a neexistencia slovenských verzií moderných zápisníkov. 
V Českej republike moţno zakúpiť napríklad zápisník PAC Mate Omni od 
spoločnosti Freedom Scientific, ale aj iné. Viac informácií moţno nájsť na 
stránkach spoločnosti Galop: http://www.galop.cz/katalog.php?sk=21 . 

 

Obr. Elektronický zápisník s qwerty klávesnicou 

 

 

Obr. Elektronický zápisník s braillovskou klávesnicou 

 

http://www.galop.cz/katalog.php?sk=21
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2.1.3.1 Výhody elektronických zápisníkov 

Hlavnou výhodou týchto špeciálne vyvinutých zariadení sú ich malé rozmery 
a nízka hmotnosť. Sú navrhnuté tak, aby ich bolo moţné nosiť so sebou, a sú 
vţdy pripravené na pouţitie (napríklad aj v prostriedkoch mestskej hromadnej 
dopravy). Moţno ich pouţívať uţ niekoľko sekúnd po zapnutí a ich veľkou 
výhodou je, ţe si dokáţu pamätať naposledy upravovaný dokument aj po 
vypnutí a opätovnom zapnutí. 

2.1.3.2 Nevýhody elektronických zápisníkov 

Azda najväčšou nevýhodou je ich vysoká cena. Napríklad zápisníky PAC 
Mate sa v Čechách pohybujú okolo sumy 70.000 korún českých. 

Zápisník GIN je podstatne lacnejší (25.000 Kč), pouţíva však vlastný 
uzavretý operačný systém a limitovanú mnoţinu programov, napríklad 
jednoduchý textový procesor, diár, telefónny zoznam, budík, .... Je 
pravdepodobné, ţe existujú ďalšie programy, editovanie štandardných 
dokumentov v dnes populárnych formátoch však nie je moţné. 

Za nevýhodu moţno povaţovať aj ich prílišnú zloţitosť. V minulosti pouţívali 
zápisníky často aj pouţívatelia, pre ktorých bola práca s počítačom 
v kombinácii s čítačom obrazovky príliš zloţitá. Moderné zápisníky uţ však 
poskytujú mnoţstvo funkcií, čím sa ich pouţívanie komplexnosťou pribliţuje 
k beţným počítačom. 

 

2.1.4 Nahrávacie zariadenia 

Ide o malé prenosné, zväčša digitálne zariadenia s funkciou nahrávania 
(dávnejšie sa pouţívali kazetové diktafóny). V súčasnosti sa najčastejšie 
pouţívajú beţné MP3 prehrávače s vstavaným mikrofónom, obľúbené sú ale 
aj poloprofesionálne diktafóny (napríklad od spoločnosti Olympus). Uţitočné 
sú na prednáškach ako alternatíva k písaniu poznámok v prípade, ţe beţne 
pouţívané písacie zariadenia zlyhajú, ale aj ako záznamové zariadenia 
v situáciách, keď si nevidiaci pouţívateľ potrebuje rýchlo zaznamenať 
telefónne číslo, e-mailovú adresu, .... Existujú aj zariadenia špeciálne 
vyrobené pre nevidiacich pouţívateľov. Tie majú vstavanú syntézu reči 
(moţno ich pouţiť na čítanie kníh v textových formátoch), sú však drahé. 
Podľa informácií dostupných v čase písania tejto príručky by sa v dohľadnej 
dobe mala na slovenskom trhu objaviť poslovenčená verzia špeciálneho 
prehrávača TOMBOY od spoločnosti Caretec (na stránke výrobcu z Rakúska 

je pouţívateľská príručka v angličtine: 
http://webshop09.marland.de/fileadmin/user_downloads/manuals/manual_tom
boy.zip) 

Celkom dobrým riešením môţe byť aj niektoré zo zariadení, ktoré je 
podporované softvérom Rockbox (http://www.rockbox.org). Ide o otvorený 
a voľne šíriteľný softvér, ktorý moţno do niektorých štandardných prehrávačov 
nainštalovať ako náhradu za pôvodný softvér od výrobcu prehrávača. Rockbox 
má plne ozvučené menu a mnoţstvo funkcií zaujímavých pre nevidiacich 

http://webshop09.marland.de/fileadmin/user_downloads/manuals/manual_tomboy.zip
http://webshop09.marland.de/fileadmin/user_downloads/manuals/manual_tomboy.zip
http://www.rockbox.org/
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pouţívateľov. Aktuálne sú na trhu zariadenia od spoločnosti SanDisk so 
vstavaným mikrofónom. Zariadenie teda moţno pouţiť aj ako diktafón. 

                 

 Obr. MP3 prehrávač  Obr. Tomboy 
 

2.1.4.1 Podmienky efektívneho využívania nahrávacích zariadení 

Ak uvaţujete o kúpe štandardného MP3 prehrávača s nahrávaním (nie 
zariadenia špeciálne vyrobeného pre nevidiacich), tak si dôkladne vyberajte. 
Dajte si pozor na to, aby bolo moţné prehrávač ovládať pomocou 
štandardných tlačidiel (nie pomocou dotykovej obrazovky). Ak je to moţné, 
uprednostnite model, ktorý nepouţíva na pohyb po poloţkách v ponukách 
rolovacie koliesko, ale štandardné tlačidlá. Ak totiţ prehrávač nerozpráva, 
pouţívateľ sa musí naučiť naspamäť poradie poloţiek v ponukách a je oveľa 
jednoduchšie pohybovať sa po ponuke stlačením tlačidiel, ako odhadovať, 
o koľko je potrebné otočiť kolieskom, aby sa kurzor presunul na ďalšiu 
poloţku. 

Takisto je dobré nájsť si prehrávač, ktorý umoţňuje spúšťať nahrávanie 
stlačením jedného tlačidla (mnohé prehrávače sprístupňujú nahrávanie len 
ako poloţku v ponuke, teda je potrebné ísť do ponuky, potom si zvoliť poloţku 
nahrávanie a tú potvrdiť). 

Ideálne sú modely, ktoré sú napájané štandardnými AA alebo AAA 
batériami. Tie moţno kedykoľvek na cestách vymeniť za čerstvo nabité alebo 
nové batérie. Takmer všetky modely dostupné na trhu v súčasnosti však uţ 
majú len vstavaný nabíjateľný akumulátor. 

Ak uvaţujete o kúpe prehrávača, ktorý pouţíva ako médium na ukladanie 
dát pevný disk (nie flash pamäť), berte do úvahy, ţe takéto prehrávače sú 
pomerne citlivé na otrasy. V prípade, ţe chcete prehrávač pouţívať ako 
nahrávacie zariadenie v škole a na cestách, dajte radšej prednosť 
robustnejším modelom s flash pamäťou. Niektoré modely disponujú okrem 
vstavanej flash pamäte aj čítačkou na pamäťové karty (najčastejšie SD alebo 
MicroSD), prostredníctvom ktorej môţete ich kapacitu rozširovať (SD 
a MicroSD karty sa v súčasnosti vo verzii HC predávajú aţ do kapacity 
32 GB). Pri výbere zohľadnite aj spôsob pripojenia k počítaču. Pokiaľ sa na 
pripojenie pouţíva nejaký špeciálny kábel od výrobcu, berte do úvahy fakt, ţe 
ak sa vám kábel poškodí, zháňanie nového môţe byť komplikované a drahé. 
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Ideálne je, ak sa prehrávač k počítaču pripája prostredníctvom štandardného 
USB alebo mini USB rozhrania. 

Celkom dobre pouţiteľné aj bez ozvučenia sú napríklad prehrávače od 
spoločnosti MSI. Takéto uţ odskúšané prehrávače si môţete zakúpiť v 
predajni Tyflocomp. Niektoré modely prehrávačov od spoločnosti SanDisk 
nedisponujú tlačidlom pre nahrávanie (nahrávanie treba aktivovať cez 
ponuku), moţno však na ne nainštalovať vyššie spomínaný RockBox 
a disponujú aj čítačkou pamäťových kariet. V čase písania tejto príručky je 
RockBoxom podporovaný napríklad prehrávač Sansa Clip Plus. Pre tento 
existuje aj rozšírenie so syntézou reči eSpeak. Rozšírenie umoţňuje čítanie txt 

súborov, teda napríklad elektronických kníh a článkov z internetu. 

2.1.4.2 Prednosti nahrávacích zariadení 

Beţné digitálne prehrávače s funkciou nahrávania sú veľmi lacné. Na trhu 
sú aj také, ktoré sa zručnejší pouţívateľ naučí relatívne dobre ovládať aj bez 
schopnosti vidieť na displej. 

Sú to miniatúrne zariadenia, ktoré môţe mať pouţívateľ so sebou prakticky 
všade. Nahrávky zhotovené takýmito zariadeniami moţno jednoducho 
preniesť do počítača a pracovať s nimi ďalej. 

2.1.4.3 Nedostatky nahrávacích zariadení 

Tieto zariadenia neodporúčame pouţívať ako primárne záznamové 
zariadenie pri štúdiu. Nahrávanie prednášok môţe na prvý pohľad pôsobiť ako 
dobrý spôsob robenia si poznámok, v nahrávkach sa však potom veľmi ťaţko 
vyhľadávajú konkrétne informácie a ich spoznámkovaniu je potom potrebné 
venovať ešte pomerne veľa času. Pokiaľ je to moţné, na hodinách dajte 
prednosť písaniu poznámok do notebooku, digitálneho zápisníka alebo iného 
zariadenia umoţňujúceho písať textové poznámky. 

 

2.1.5 Mobilný telefón 

Mobilný telefón je takisto veľmi uţitočnou pomôckou. Pre telefóny vybavené 
operačným systémom1 uţ takisto existujú čítače obrazovky. Na Slovensku je 
najpouţívanejší program MobileSpeak od španielskej spoločnosti Code 
Factory (http://www.codefactory.es). Program je vybavený českou syntézou 
reči a sprístupňuje všetky beţne pouţívané funkcie telefónu (telefónny 
zoznam, písanie a čítanie SMS a MMS, prácu s internetom, ...). Alternatívou k 
tomuto programu je softvér Talks od spoločnosti Nuance 
(http://www.nuance.com), ktorý ponúka podobnú funkcionalitu ako 

                                         
1 Programové vybavenie, ktoré umoţňuje rozširovať funkcionalitu mobilného telefónu 

natívnymi aplikáciami tretích strán. Teda tvoriť programy, ktoré dokáţu komunikovať s 
ostatným softvérom aj na nízkych úrovniach. Medzi najznámejšie operačné systémy patria 
Symbian od spoločnosti Symbian Group, Windows Mobile od spoločnosti Microsoft a Android 
od spoločnosti Google. 

http://www.codefactory.es/
http://www.nuance.com/
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MobileSpeak. Spomenutý MobileSpeak ozvučuje aj mobilné telefóny 
s operačným systémom Windows Mobile od spoločnosti Microsoft. Telefóny 
s operačným systémom Google Android sú v oblasti sprístupňovania pre 
zrakovo postihnutých len na začiatku. Dostupné čítače obrazovky v súčasnosti 
poskytujú len základnú funkcionalitu a na reálnu vyuţiteľnosť si ešte budeme 
musieť počkať. 

    

Obr. Mobilné telefóny 
 

2.1.5.1 Možné využitie telefónu v praxi 

Okrem štandardného vyuţitia môţu nevidiaci študenti vyuţiť telefón 
v kombinácii s prenosnou klávesnicou aj ako núdzové písacie zariadenie, 
ktoré je pouţiteľné v dopravných prostriedkoch alebo na prednáškach, keď 
zlyhajú ostatné moţnosti. Na trhu je mnoţstvo skladacích klávesníc, ktoré 
moţno k zariadeniu (napríklad k telefónu) pripojiť prostredníctvom Bluetooth 
technológie. Novšie verzie čítačov obrazovky majú solídnu podporu pre 
pokročilé editovanie textov, a tak je práca aj s väčším textom relatívne 
pohodlná. 

    

Obr. Prenosná bluetooth klávesnica (zbalená a rozbalená) 

 
Telefón moţno pouţiť aj na čítanie audio alebo textových kníh a počúvanie 

hudby. 
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V kombinácii s GPS prijímačom2 je pouţiteľný aj ako pomôcka pri 
priestorovej orientácii. Na orientačnú pomôcku ho moţno zmeniť 
nainštalovaním programu Loadstone-GPS (http://www.loadstone-gps.com), 

ktorý je voľne šíriteľný a bol vyvíjaný špeciálne pre nevidiacich pouţívateľov 
mobilných telefónov s čítačom obrazovky a operačným systémom Symbian. 
GPS môţe byť uţitočné pri cestovaní (zisťovanie najbliţšej zastávky v MHD, 
ale aj v diaľkových spojoch), pri chôdzi po dedinách aj mestách (príliš 
zastavané oblasti výrazne zniţujú presnosť, a tak je GPS pouţiteľné len na 
pribliţnú orientáciu), ale aj pri športových aktivitách (beh, cyklistika,...). 

 

Obr. GPS prijímač 
 

2.1.5.2 Ďalšie možnosti využitia telefónu 

Ozvučený telefón je univerzálne zariadenie, ktoré môţe slúţiť v mnohých 
situáciách. Okrem vyššie uvedeného vo všeobecnosti platí, ţe telefón moţno 
rozširovať pomocou softvéru na rôzne účely počínajúc slovníkmi (anglicko-
slovenský a pod.), cez softvér na zisťovanie informácií o mestskej hromadnej 
doprave po celom svete, aţ po interpretery programovacích jazykov aj 
s vývojovým prostredím (napríklad Python s PED editorom), a teda mať vo 
vrecku veľmi uţitočný nástroj, ktorý môţe pomôcť v mnohých situáciách. 

2.1.5.3 Obmedzenia mobilného telefónu  

Veľkou nevýhodou mobilného telefónu pouţívaného ako multifunkčné 
zariadenie je limitovaná výdrţ batérie. Telefón má výrazne vyššiu spotrebu, ak 
pouţívate čítač obrazovky. Ak sa k tomu pridá aktívne bluetooth (bezdrôtové) 
pripojenie, cez ktoré k telefónu pripojíte externú klávesnicu alebo GPS 
prijímač, batéria vydrţí ešte podstatne menej. 

S telefónom nemoţno počítať ako s primárnym zariadením na písanie 
poznámok. Odporúčame ho pouţívať len ako núdzové riešenie alebo riešenie, 
ktoré je „poruke“ na cestách a podobne. Editovanie textu je pomerne 
nepruţné, písanie je však rýchle a bezproblémové. 

                                         
2 Global Positioning System – satelitný navigačný systém spravovaný americkou vládou. 

http://www.loadstone-gps.com/
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Rovnako ako v počítači aj pre telefón s čítačom obrazovky platí, ţe nie 
kaţdú aplikáciu, ktorú si nainštalujete do telefónu, je moţné s čítačom 
obrazovky pouţívať. Mnohé aplikácie sú robené tak, ţe ich čítače obrazovky 
nedokáţu sprístupniť. Takmer vţdy ale existujú alternatívy a pri troche 
trpezlivosti moţno nájsť funkčné riešenie. 

Univerzálnosť telefónu môţe pouţívateľa zvádzať k eliminácii iných 
zariadení. Treba si uvedomiť, ţe pouţívanie jedného zariadenia na mnoho 
vecí má popri výhodách (nemusím so sebou nosiť viacero jednoúčelových 
kúskov elektroniky) aj tú nevýhodu, ako všetko centralizované. Ak sa pokazí 
jedno multifunkčné zariadenie, môţe byť závislosť na tomto zariadení vo 
viacerých oblastiach príčinou veľkých problémov. Ak pre človeka znamená 
pokazený telefón len nemoţnosť telefonovať, je to podstatne menší problém, 
ako keď si v dôsledku jeho nefunkčnosti nemá ako písať poznámky, čítať 
študijnú alebo aj voľnočasovú literatúru, nevie, na ktorej zastávke v MHD 
vystúpiť (lebo pouţíva GPS a uţ si nič nepamätá) a pod. 

 

2.1.6 Softvérové pomôcky 

Táto sekcia obsahuje niekoľko tipov na zaujímavé programy, ktoré môţu byť 
uţitočné pre nevidiaceho študenta. Ide zväčša o programy, ktoré pouţívajú aj 
vidiaci ľudia. Neopisujeme tu teda len programy vyvinuté špeciálne pre 
nevidiacich pouţívateľov. 

2.1.6.1 Prevod textu do MP3 

Programy uvedené v tejto časti umoţňujú prekonvertovať textový súbor do 
zvukového formátu počúvateľného napríklad v beţných prenosných MP3 
prehrávačoch. Na konverziu sa pouţíva akákoľvek syntéza reči s podporou 
SAPI, dostupná na počítači. Teda napríklad tá, ktorú nevidiaci pouţíva 
s programom JAWS. Niţšie uvedené programy dokáţu generovanú MP3 aj 
automaticky rozdeľovať do samostatných súborov podľa pouţívateľom 
určených kritérií (veľkosť, dĺţka alebo podľa vloţených značiek). Študenti 
pouţívajú tieto nástroje s obľubou na konverziu literatúry, ktorú si potom čítajú 
v prehrávačoch alebo telefónoch pri cestovaní, čakaní v radoch a podobne. 
Najpouţívanejšie sú nasledovné programy: 

DSpeech: Je voľne šíriteľný program, ktorý nie je potrebné inštalovať. 
Pouţívateľské rozhranie je v angličtine, na stránke moţno nájsť aj český 
jazykový balíček (http://dimio.altervista.org/eng/) 

Balabolka: Je takisto voľne šíriteľný program s funkciami podobnými 
programu DSpeech. Jeho veľkou výhodou je ale podpora unikódu. 
Pouţívateľské rozhranie je v niekoľkých jazykoch, vrátane češtiny. Dodatočné 
jazykové balíčky nie je nutné inštalovať (http://www.cross-plus-
a.com/balabolka.htm) 

http://dimio.altervista.org/eng/
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
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2.1.6.2 Matematika 

Nasledujúce programy môţu byť uţitočné pre študentov študujúcich na 
stredných alebo vysokých školách zamerania, pri ktorých sa stretávajú 
s matematikou. 

Lambda: Špeciálny editor na písanie matematiky pre nevidiacich. Program 
ponúka nevidiacemu pouţívateľovi niekoľko spôsobov ako písať matematické 
výrazy. Vyuţíva lineárny kód. Zaujímavou funkciou je moţnosť prevodu 
lineárneho zápisu vytvoreného nevidiacim študentom do štandardnej vizuálnej 
matematiky. Takým spôsobom podporuje spoluprácu napr. medzi nevidiacim 
študentom a vidiacim učiteľom pri riešení alebo kontrole matematických úloh. 
Informácie o moţnosti kúpy programu, ako i bliţšie informácie o ňom moţno 
nájsť na stránke: http://www.veia.it  

AGC - Audio Graphing Calculator: Program, ktorý dokáţe kresliť grafy 

matematických funkcií pomocou zvuku. Môţe byť uţitočný pre študentov 
študujúcich prírodovedné odbory. Os X reprezentujú kanály a os Y výška tónu. 
Program je komerčný. Viac informácií a demoverziu moţno nájsť na stránke 
http://www.viewplus.com/products/software/math/  

Mathtrax: Voľne šíriteľný program s podobným zameraním ako AGC. Bol 
vyvinutý v NASA a okrem kreslenia grafov pomocou zvuku vie aj simulovať 
niektoré fyzikálne javy. Dokáţe kresliť aj viacero grafov naraz a poslucháč 
môţe určovať ich priesečníky a pod. Ku grafom dokáţe generovať aj ich 
textové popisy. Program je v angličtine. Nevýhodou je nestabilita. Viac 
informácií moţno nájsť na stránke http://prime.jsc.nasa.gov/mathtrax/  

CCalc: Ide o jednoducho ovládateľnú vedeckú kalkulačku. Celá sa ovláda 
v konzolovom reţime (všetky výrazy sa zapisujú z klávesnice, nepouţíva 
„ikony“ na vkladanie symbolov). Je voľne šíriteľná, netreba ju inštalovať. 
Pouţívateľ má moţnosť vytvárať si vlastné premenné a nerekurzívne funkcie 
(rekurziu aktuálna verzia nepozná). Obsahuje aj konvertor medzi jednotkami 
(napríklad 120 km/h -> m/s), do ktorého si moţno pridávať vlastné pravidlá. 
Pozná aj konverziu medzi často pouţívanými číselnými sústavami. Viac 
informácií a súbory na stiahnutie moţno nájsť na stránke 
http://www.zoesoft.com/console-calculator/  

2.1.6.3 Programy na konverziu 

Nasledujúcich niekoľko programov sa môţe hodiť na konverziu literatúry 
medzi rôznymi formátmi. 

Charco: Je jednoduchý nástroj, ktorý umoţňuje konverziu TXT súborov 
medzi rôznymi kódovaniami, ako napríklad UTF-8, Windows-1250 (program 
toto kódovanie pozná ako Windows Latin 2), Unikod, Latin2 a podobne. 
Program vie konvertovať aj celé priečinky s podpriečinkami. Moţno ho nájsť 
na stránke http://www.marblesoftware.com/Marble_Software/Charco.html  

http://www.veia.it/
http://www.viewplus.com/products/software/math/
http://prime.jsc.nasa.gov/mathtrax/
http://www.zoesoft.com/console-calculator/
http://www.marblesoftware.com/Marble_Software/Charco.html
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PDF2TXT: Čítanie PDF súborov s čítačom obrazovky býva často pomerne 
ťaţké a neprehľadné. PDF súbory moţno vytvárať rôznymi spôsobmi a podľa 
toho, ako je súbor vytvorený, sa dá alebo nedá čítať s čítačom obrazovky. 
Jedna z moţností, ako sa dostať k obsahu PDF súboru, je pouţiť program na 
extrakciu textu. Program PDF2TXT pouţíva na extrakciu textu niekoľko metód 
a jednou z nich je aj OCR. Obsahuje voľne šíriteľnú implementáciu Google 
Tesseract (len anglické texty), ktorá sa v súčasnosti povaţuje za najlepšiu 
nekomerčnú. Do určitej miery si teda poradí aj s obrázkovým PDF. Program si 
moţno stiahnuť na stránke http://EmpowermentZone.com/p2tsetup.exe 

XDOC2TXT: Aj tento program umoţňuje konverziu PDF do formátu TXT. 

Podporuje však viacero vstupných formátov (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
ODT,...), ale hlavne, ak máte k dispozícii kniţnicu CryptLib, poradí si aj s PDF 
súborom s príliš reštriktívnymi bezpečnostnými nastaveniami, ktoré spôsobujú, 
ţe textová informácia nie je čitateľná s čítačom obrazovky. Program funguje 
len z príkazového riadka, takţe ho moţno pouţiť napríklad ako filter 
v ľubovoľnom správcovi súborov (freecommander, total commander, ...). 
Všetko potrebné nájdete na stránke programu 
(http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html). Stránka je, ţiaľ, len 
v japončine, všetkým záujemcom však isto poslúţi sluţba Google Translate 
(http://translate.google.com). 

DocReader: Je program, ktorý umoţňuje otváranie PDB a PRC súborov. Ide 
o formáty, v ktorých sa často ukladajú knihy pre palm počítače. Môţe pomôcť 
v prípade, ţe sa dostanete k beletrii alebo študijnej literatúre v týchto 
formátoch. V prehliadači moţno knihy čítať aj ukladať vo formáte TXT. Stránka 
k programu: http://mpickering.homeip.net/content/docreader 

2.1.6.4 Rôzne 

V tejto sekcii je opísaných niekoľko ďalších zaujímavých programov, ktoré 
môţu byť uţitočné. 

Web Anywhere: Ide o čítač obrazovky, ktorý funguje len v internetovom 
prehliadači. Spúšťa sa z webovej stránky. Nie je teda potrebné nič inštalovať. 
Práca s ním nie je veľmi pohodlná a rýchla, ak však nemoţno pouţiť beţný 
čítač obrazovky (napríklad na počítačoch, kde je zakázané spúšťať softvér 
z USB kľúča), môţe byť tento nástroj veľmi uţitočný. Detailné informácie 
moţno nájsť na stránke http://webanywhere.cs.washington.edu/ 

WebVisum: Ide o rozšírenie do populárneho internetového prehliadača 
Mozilla Firefox. Rozšírenie poskytuje niekoľko funkcií uţitočných pre 
pouţívateľov čítačov obrazovky. Azda najzaujímavejšou je funkcia, ktorá 
umoţňuje nevidiacemu pouţívateľovi prejsť cez beţne pouţívanú obrázkovú 
kapču (captcha). Tá sa pouţíva ako ochrana pred spamermi v diskusných 
fórach, ale aj pri registráciách do rôznych portálov. V obrázku je napísaná 
postupnosť číslic a písmen a pouţívateľ ich musí prepísať do editačného poľa. 
Takáto ochrana je bez tohto rozšírenia pre nevidiaceho človeka 
neprekonateľná. Rozšírenie umoţňuje aj technicky sprístupňovať stránky, 

http://empowermentzone.com/p2tsetup.exe
http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html
http://translate.google.com/
http://mpickering.homeip.net/content/docreader
http://webanywhere.cs.washington.edu/
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ktoré sú horšie prístupné. Funguje na komunitnom princípe (ak niekto doplní 
k nejakej stránke údaje, ktoré ju sprístupňujú pre čítače obrazovky, budú tieto 
informácie uloţené na server a všetci registrovaní pouţívatelia rozšírenia budú 
stránku pouţívať so sprístupnením). Stránka projektu: 
http://www.webvisum.com 

ESpeak: Ide o voľne šíriteľnú syntézu reči s podporou rozhrania SAPI5. 

Moţno ju pouţiť ako syntézu reči pri pouţití čítača obrazovky (pouţíva ju aj 
čítač obrazovky NVDA). V kombinácii s programom DSpeech alebo Balabolka 
sa dá pouţiť aj na prevod textu do MP3. V súčasnosti podporuje na rôznej 
úrovni viac ako 25 jazykov. Stiahnuť ju moţno na stránke 
http://espeak.sourceforge.net 

 

2.1.7 Ďalšie pomôcky 

2.1.7.1 Nástroje na písanie 

Medzi najpouţívanejšie patria mechanické písacie stroje do bodového 
písma. Na Slovensku sú najviac rozšírené stroje, ktoré konštrukčne 
vychádzajú z Pichtovho písacieho stroja, teda také, pri ktorých sa pri písaní 

pohybuje valec a raziaci mechanizmus je stabilný. Okrem nich existujú aj 
stroje konštrukčného typu Perkins Brailler, ktoré majú valec statický 
a pohybuje sa raziaca hlava. Stroje druhého typu potrebujú vďaka statickému 
valcu na stole pri písaní menej miesta, sú však podstatne drahšie. U nás je 
v súčasnosti populárny na Slovensku vyrábaný stroj Tatrapoint. Moţno si ho 
zakúpiť napríklad v spoločnosti Tyflocomp. 

Ako náhrada poznámkového bloku môţe zručnejším pouţívateľom poslúţiť 
aj Pražská (braillovská) tabuľka. Ide o tabuľku, ktorá umoţňuje písanie textu 
na papier pomocou špeciálneho pera "bodátka" (drevená rúčka s tupým 
hrotom). Tabuľku si moţno zakúpiť v rôznych rozmeroch, najmenšie moţno 
nosiť so sebou ako poznámkový blok. Písanie je však pomerne zdĺhavé 
a uţitočné len na zapisovanie krátkych textov, napr. telefónne číslo, meno,... 
V súčasnosti ju pouţíva len veľmi málo ľudí. 

   

Obr. Mechanický písací stroj do bodového písma Tatrapoint 
 

http://www.webvisum.com/
http://espeak.sourceforge.net/
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2.1.7.2 Tlač do Braillovho písma 

Texty v Braillovom (bodovom) písme moţno produkovať aj pomocou 
špeciálnych tlačiarní. Ide o zariadenia, ktoré sa prostredníctvom štandardného 
USB portu pripájajú k počítaču a umoţňujú tlač textu z beţne pouţívaných 
textových editorov. Uplatnenie väčšinou nachádzajú v inštitúciách, ktoré sa 
zaoberajú prípravou materiálov pre nevidiacich, ale aj na školách, kde študuje 
viacero nevidiacich študentov. Niektorí študenti majú braillovskú tlačiareň aj 
doma. Na Slovensku sa najviac pouţívajú tlačiarne Index Everest od 
spoločnosti Index Braille. Tie sú určené na tlač stredne veľkého mnoţstva 
textu a umoţňujú obojstrannú tlač. Kúpiť ich moţno napríklad v spoločnosti 
Tyflocomp. 

 

Obr. Braillovská tlačiareň od spoločnosti Index Braille 
 

2.1.7.3 Tyflografika 

Na tlač grafiky potrebnej napríklad pri vyučovaní matematiky, fyziky, ale aj 
iných nielen prírodovedných predmetov, moţno pouţiť niekoľko zariadení. 
Tlačiarne Emprint (Tiger Braille embossers) od spoločnosti ViewPlus 

umoţňujú reliéfnu tlač obrázkov vyprodukovaných v štandardných kresliacich 
nástrojoch. Existujú aj modely, ktoré dokáţu pri tlači kombinovať čiernotlačovú 
a reliéfnu podobu. Umoţňujú tlač bodiek v 7 rôznych výškach, do určitej miery 
teda umoţňujú na reliéfnom obrázku reprezentovať napr. farby, resp. nevidiaci 
pouţívateľ obrázkov môţe rozlišovať na obrázku okrem tvarov a veľkostí aj 
typy útvarov (napríklad voda môţe byť tvorená podstatne niţšími bodkami ako 
lodné trasy zakreslené na oceáne). Tieto tlačiarne dokáţu produkovať len 
jednostrannú tlač a v porovnaní s tlačiarňami Everest sú pomerne pomalé. Ich 
doménou je však tlač grafiky, ale nie väčšieho mnoţstva textu. 

Na výrobu reliéfnej grafiky sa vyuţíva aj zariadenie Zy-fuse. Obrázok sa 
kreslí alebo tlačí na špeciálny papier, ktorý reaguje na teplo tak, ţe sa vydúva 
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v miestach, kde je tmavší. Čím tmavšie je miesto, tým viac sa vyduje. Papier je 
však drahý a obrázky vyrobené týmto spôsobom sa hmatovým čítaním 
pomerne rýchlo opotrebujú. 

 

Obr. Tlačiareň tyflografiky od spoločnosti ViewPlus 
 

 

Obr. Zariadenie Zy-fuse na tlač reliéfnej grafiky 
 

2.1.7.4 Značkovacie nástroje 

Najčastejšie pouţívané sú dymo kliešte. Tie umoţňujú rýchlo a jednoducho 
vytvárať stručné braillovské popisky. Kliešťami moţno písať na dymo pásku, 
ktorá je dostupná v špeciálnych predajniach pomôcok. Ide o úzku hrubú 
samolepiacu pásku, ktorá podlieha v porovnaní s beţným braillovským 
papierom zubu času len pozvoľna. 

 

Obr. Dymo kliešte 
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Z elektronických zariadení sa na označovanie predmetov vo svete pouţíva 

napríklad Sherlock od spoločnosti Caretec (http://www.caretec.at). Zariadenie 

pozostáva z dvoch častí. Čítačka čipov je vybavená integrovanou pamäťou 
a umoţňuje nahrávanie krátkych popiskov, ktoré moţno asociovať s RFID 
čipmi3. Čipy môţeme lepiť na predmety, ktoré chceme označiť. Ak čítačku 
priloţíme ku konkrétnemu čipu, automaticky je prehraný ten záznam z pamäte 
čítačky, ktorý sme asociovali s daným čipom. Toto zariadenie je však pomerne 
drahé a v našich končinách sa pravdepodobne z toho dôvodu nepouţíva. 
Lacnejšou alternatívou k nemu je PenFriend audio labeler, ktorý funguje na 

podobnom princípe. Nálepky však neobsahujú RFID čip, ale je na nich 
natlačený štandardný čiarový kód, čo je pravdepodobne hlavným dôvodom, 
prečo je PenFriend lacnejší. Moţno ho zakúpiť v predajni Tyflocomp. 

                  

Obr. Sherlock Obr. PenFriend 

 

2.1.7.5 Orientačné pomôcky 

Okrem bielej palice, ktorú akiste netreba predstavovať, sa pouţíva aj 
niekoľko elektronických pomôcok: 

Akustický maják: pouţíva sa na označovanie vchodov do budov, 
označovanie spojov mestskej hromadnej dopravy, významných orientačných 
bodov v budovách a pod. Ide o maják zavesený v priestore, ktorý moţno 
aktivovať stlačením tlačidla na vysielačke, ktorú má pouţívateľ u seba. Maják 
obsahuje zvukové nahrávky opisujúce prostredie, v ktorom sa nachádza. Na 
Slovensku sa pouţíva pomerne zriedka. 

                                         
3 Radio frequency identification – elektronické čipy, ktoré sa v súčasnosti pouţívajú spolu 

s čiarovými kódmi na označovanie tovarov. Nepotrebujú vlastný zdroj elektrickej energie, 
a preto ich moţno pouţiť na označovanie predmetov v akýchkoľvek podmienkach. 

http://www.caretec.at/
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Obr. Akustický maják 

 

Tyflosonar: Pomáha detekovať prekáţky v priestore. Funguje na princípe 
odráţania zvukových vĺn. Pouţívateľ ho nosí zvyčajne na krku. Informácia 
o blíţiacej sa prekáţke je pouţívateľovi sprostredkovaná tónmi rôznej výšky 
do slúchadiel. Pomôcka môţe pomôcť hlavne nevidiacim s problémami so 
sluchom. 

 

Obr. Tyflosonar 
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2.2 Pomôcky pre slabozrakých 

2.2.1 Počítačový softvér 

Aj slabozrakí ľudia pouţívajú pri práci štandardné počítače v kombinácii so 
špeciálnym softvérom. Ide o zväčšovacie programy, ktoré ponúkajú mnoţstvo 
nástrojov kompenzujúcich horší zrak. Okrem zväčšenia časti alebo celej 
obrazovky umoţňujú aj sledovanie zmien tých častí obrazovky, ktoré sú 
v dôsledku príliš veľkého zväčšenia mimo obrazovky. Umoţňujú definovať si 
v obraze dôleţité regióny, ktoré si môţe pouţívateľ kedykoľvek zobraziť 
stlačením klávesovej skratky. Pouţívateľom, ktorých unavuje čítanie dlhých 
textov, ponúkajú moţnosť čítať dlhé texty prostredníctvom syntézy reči. Riešia 
aj problematiku nekontrastných farieb (pouţívateľ si môţe v jednotlivých 
aplikáciách definovať také farby pozadia a písma, aké najlepšie vidí). Na 
Slovensku sa v súčasnosti najviac pouţíva zväčšovací program MAGIC od 
spoločnosti Freedom Scientific (http://www.freedomscientific.com).  

Za kvalitnú alternatívu je celosvetovo povaţovaný program ZoomText od 
spoločnosti Ai Squared (http://www.aisquared.com).  

Spomedzi voľne šíriteľných alternatív za zmienku stojí program Desktop 
Zoom, ktorý ponúka základnú funkcionalitu zväčšovacích programov a má aj 
podporu čítania prostredníctvom hlasového výstupu. (Bliţšie info: 
http://www.brothersoft.com/desktopzoom-132845.html). 

 

2.2.2 Softvér pre mobilné telefóny 

Pre mobilné telefóny s operačným systémom existujú popri čítačoch 
obrazovky aj zväčšovacie programy. Oba vyššie spomenuté čítače obrazovky 
ponúkajú pouţívateľovi aj moţnosť zväčšovania displeja. Program Talks (celý 
názov Talks and Zooms) ponúka zväčšovaciu funkciu bez nutnosti priplácať si 
k licencii čítača obrazovky. Moţno si ho však zakúpiť aj len s licenciou 
zväčšovacieho modulu. 

 

2.2.3 Bežné lupy 

Slabozrakí ľudia ich pouţívajú pri čítaní. Ide o príručné lupy, ktoré 
neposkytujú príliš veľké zväčšenie (do 20-násobku), a preto ich pouţívajú len 
tí s lepším zrakom. Tieto lupy bývajú vybavené stojančekom a niekedy aj 
vlastným podsvietením. Plastové sú ľahšie, sú však aj citlivejšie na 
poškriabanie. 

 

http://www.freedomscientific.com/
http://www.aisquared.com/
http://www.brothersoft.com/desktopzoom-132845.html
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Obr. Príručné lupy 

 
Na pozeranie do diaľky sa pouţíva turmon. Ide o ďalekohľadové 

monokulárne zväčšovacie zariadenie, ktoré dokáţe do diaľky zväčšovať aţ 8-
násobne. Nablízko je moţné mnohonásobne väčšie zväčšenie. Jeho 
nevýhodou je drastické zúţenie zorného poľa. 

 

Obr. Turmony 
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2.2.4 Kamerové zväčšovacie lupy 

Sú to zariadenia fungujúce na princípe uzavretého televízneho okruhu 
(CCTV - Closed-circuit television). Existujú: 

Stolné: pozostávajú z monitora alebo televíznej obrazovky, stojanu 
s kamerou a čítacieho pultu. Disponujú vlastným osvetlením. Kamera 
umoţňuje prácu vo foto-reţime s odtieňmi šedi alebo s plnofarebným 
zobrazením a v textovom reţime.  

Prenosné zariadenia s ručne vedenou kamerou: zariadenie s ručne 
vedenou kamerou, ktorá má väčšinou tvar počítačovej myši.  

Prenosné zariadenia s pevnou kamerou: Kamera je pripevnená k zariadeniu 
a pod ňou sa pohybuje pohyblivý stojan. 

Všetky televízne lupy ponúkajú mnohonásobné zväčšenie, prácu s farbami 
(kontrast, potláčanie niektorých farieb, monochromatický reţim, ...). Stolové 
lupy poskytujú aj moţnosť vypĺňať formuláre, písať texty rukou, spätne 
kontrolovať správnosť napísaného, ručné práce a pod.  

     

Obr. Stolná kamerová zväčšovacia lupa (CCTV) 

 

 

Obr. Vreckové elektronické lupy 
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2.2.5 PC Notes Taker 

Ide o jednoduché zariadenie, ktoré pozostáva z dvoch komponentov. Klip 
na papier sa káblom pripojí k počítaču a pricvikne na vrchnú hranu papiera 
alebo zošita. Špeciálne pero je okrem štandardnej tuhy vybavené aj emitorom, 
ktorý generuje referenčný signál. Tento signál umoţňuje klipu v kaţdom 
okamihu presne zmerať XY pozíciu pera. Všetko, čo pouţívateľ píše na 
papier, sa teda v obrazovej podobe prenáša aj do počítača. Vyrobené obrázky 
moţno ukladať do beţných obrázkových formátov. Slabozraký pouţívateľ 
môţe toto zariadenie pouţiť na písanie poznámok, kreslenie grafov a pod. 
Zariadenie môţe byť uţitočné aj pre študentov s obmedzením jemnej motoriky 
alebo so sluchovým postihnutím. Poznámky im môţe písať spoluţiak do 
svojho zošita doplneného klipom, a ich kópia sa bude v reálnom čase 
prenášať aj do notebooku.  

Novšie modely tohto zariadenia sú vybavené aj internou pamäťou, teda pri 
písaní nemusia byť pripojené k počítaču. Všetky napísané dáta si pamätajú 
a pouţívateľ ich môţe nakopírovať do počítača prostredníctvom USB naraz po 
ukončení práce. 

Ide o štandardné zariadenie, ktoré moţno zohnať v internetových 
predajniach.  

 

Obr. PC Notes Taker – klip na papier, pero, výsledný obrázok  
na obrazovke počítača 

 
 

Zdroje informácií o pomôckach pre osoby so zrakovým postihnutím: 

 BENDOVÁ, Petra, JEŘÁBKOVÁ, Kateřina STOKLASOVÁ, Veronika: 
Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami 
v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe. Pedagogická 
fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2006 

 Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov na Univerzite 
Komenského v Bratislave: http://www.cezap.sk 

http://www.cezap.sk/
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3 Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím 
 
Pomôcky moţno rozdeliť na hardvérové a softvérové.  
 

3.1 Hardvérové pomôcky 

3.1.1 Indukčné slučky 

Indukčná slučka je kábel, ktorý ohraničuje oblasť počúvania. Vybrané zdroje 
zvukov sú pripojené na túto slučku, preto zvuky z týchto zdrojov môţe prijímať 
pouţívateľ, ktorý pouţíva načúvací prístroj s T-spínačom, ktorým sa pripojí na 
slučku. Indukčná slučka je sama osebe jednoduchý tenký izolovaný drôt, 
zvyčajne vedený na úrovni podlahy, obkolesujúci oblasť, v ktorej má 
zosilňovať zvuky. Je pripojený na zosilňovač, do ktorého vstupuje zvuk z 
mikrofónu a/ alebo z ľubovoľného existujúceho zosilňovacieho systému. 
Mnoho verejných budov je vybavených indukčnou slučkou a dajú sa pouţívať 
aj v domácom prostredí. Dostupné sú aj prenosné verzie týchto zariadení. 
Dajú sa vyuţiť pri stretnutí dvoch alebo viacerých účastníkov na konverzáciu, 
napr. i pri informačnom pulte. 

         

Obr. Indukčná slučka  Obr. Osobná indukčná slučka 

 

3.1.1.1 Nedostatky indukčnej slučky 

Pri pouţívaní indukčnej cievky sa v načúvacom prístroji v niektorých 
situáciách objavuje silné vrčanie v dôsledku elektromagnetického poľa 
(električky, kompresory a pod.) 
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3.1.2 FM systémy 

Ide o bezdrôtové rádiové systémy podporujúce komunikáciu osôb s ťaţkým 
sluchovým postihnutím. Pomocou malého FM prijímača napojeného na 
načúvací prístroj (prepínač v polohe T alebo pomocou osobnej indukčnej 
slučky zavesenej na krku) sa dokáţe pouţívateľ zamerať na hlas rečníka. Toto 
zariadenie prijíma zvuk z mikrofónu a vysielača, ktorý nosí na svojom tele 
hovoriaci. 

FM systémy sú prenosné zariadenia a sú obzvlášť uţitočné v situáciách, 
kde sa vyskytuje rušivý šum z okolia, ktorý je potrebné odfiltrovať, napr. v 
rušnej reštaurácii, v triede alebo na prednáške. 

FM systémy sú rôznorodé, vyrábajú ich rôzne spoločnosti a líšia sa 
funkciami. Napríklad od spoločnosti Widex je komunikačný FM System 
SCOLA a od spoločnosti Bellman&Symfon je komunikačný FM System 
Bellman Audio Domino.  

3.1.2.1 Scola 

FM System SCOLA výrazne zlepšuje počúvanie s načúvacími prístrojmi 
v hlučnom prostredí. Pouţitie je moţné len so závesným načúvacím 
prístrojom. Do načúvacieho prístroja sa pripojí zospodu konektor, do ktorého 
sa vsunie prijímač. Pomocou vysielača - mikrofónu sa zariadenie môţe pouţiť 
pri komunikácii s jednotlivcom alebo v skupine, napríklad pri okrúhlom stole, 
na vyučovaní. 

3 . 1 . 2 . 1 . 1  V h o d n o s ť  v y u ž i t i a  S c o l y  

FM Systém je vhodný aj pre pouţívateľov kochleárnych implantátov. 

3 . 1 . 2 . 1 . 2  N e v h o d n o s ť  v y u ž i t i a  S c o l y  

Nie je moţné ho pouţiť pri zvukovodových načúvacích prístrojoch. 

 

Obr. Scola 
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3.1.2.2 Bellman Audio Domino 

Tento komunikačný systém je univerzálny FM systém, ktorý pouţíva 
digitálne spracovanie zvuku a bezdrôtové širokopásmové technológie pri 
rôznych ťaţko počuteľných situáciách. Prináša čistý stereo zvuk, bez hluku 
pozadia a spätnej väzby. Je vyuţiteľný prakticky pri všetkých zvukových 
signáloch, tzn. TV, PC, na prednáškach, doma, v reštaurácii, v aute a pod. 
Tento systém sa skladá z dvoch súčastí, a to prijímača a vysielača. 

Prijímač má funkciu pridávania hlasitosti a nastavenia tónov na oboch 
stranách. Na prijímači je integrovaný mikrofón. Je moţné pripojiť aj externý 
mikrofón pomocou ďalšieho zariadenia vysielača. 

Vysielač sa pouţíva pri zvukových signáloch, napr. k reproduktoru TV, 
k mobilnému telefónu, MP3 a iným audio zariadeniam. Cez prijímač sa počúva 
pomocou stereo slúchadiel alebo indukčnou slučkou. Pre pouţitie indukčnej 
slučky je potrebné mať na načúvacom prístroji zabudovanú T-cievku. Platí to 
ako pre závesné, tak aj pre zvukovodové prístroje.  

 

Obr. Bellman Audio Domino 
 

3 . 1 . 2 . 2 . 1  P r e d n o s t i  s y s t é m u   

Jeden vysielač umoţnuje príjem/ počúvanie veľkému počtu prijímačov (na 
prednáškach). Prenos je šifrovaný a počúvať môţu len prijímače, ktoré boli na 
vysielači povolené (ktoré sú s vysielačom spárované). Prenos je teda 
zabezpečený pred neoprávneným odpočúvaním. 

3 . 1 . 2 . 2 . 2  O b m e d z e n i a  s y s t é m u   

Pri veľkom počte prijímačov pripojených na jeden vysielač sa rýchlo 
spotrebuje batéria. Riešením je zapojiť vysielač do zásuvky a postaviť ho na 
stôl uprostred miestnosti. 
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3.1.3 Osobné zosilňovače 

Sú to prenosné zariadenia, ktoré pomáhajú pri počúvaní a zapojení sa do 
konverzácie v prostredí, kde sa pouţívateľ nachádza. Zosilňujú sa hlasy z 
okolia pribliţne do vzdialenosti 2,5 metra od prijímateľa zvukovej informácie. 
Moţno ich pouţiť i bez načúvacích prístrojov. Zosilňujú však aj ruchy 
prostredia. 

 

3.1.4 Telefónne systémy  

Telefonická komunikácia je nesmierne dôleţitým aspektom modernej 
komunikácie. Vzhľadom na ťaţkosti s poškodením sluchu je veľmi dôleţité 
vybrať si správny telefónny prístroj a kompatibilný načúvací aparát na 
dosiahnutie maximálnej zrozumiteľnosti, minimálnej spätnej väzby, a tým na 
zvýšenie úţitkových vlastností. 

3.1.4.1 Telefóny so zosilňovačom 

Ak máte problémy začuť zvonenie telefónu, existujú také telefónne prístroje, 
ktoré nielen zosilnia zvuk zvonenia, ale aj blikajúcim svetlom signalizujú 
prichádzajúci hovor alebo ďalší hovor na linke. Veľa telefónov umoţňuje 
prispôsobiť hlasitosť zvonenia a hovoru, a tak poskytujú optimálnu úroveň 
hlasitosti. 

Pre potreby ostatných členov domácnosti niektoré telefóny majú funkciu 
automatického spätného návratu na pôvodné nastavenie. Cena týchto 
telefónnych zariadení je pribliţne 50 - 200 USD, v ich výbave sa vyskytujú 
rôzne ďalšie jedinečné prídavné funkcie. 

 

Obr. Špeciálny telefón s hlasným posluchom a  
zábleskovou signalizáciou zvonenia 

 

3.1.4.2 Telefónne zosilňovače 

Telefónne zosilňovače sú externé zariadenia, ktoré sa prikladajú k beţným 
telefónnym prístrojom. Niektoré z nich sú kompatibilné aj s mobilnými 
telefónmi, čo pre pouţívateľov predstavuje výraznú pomoc. 
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Obr. Telefónne zosilňovače 
 

3.1.4.3 Slúchadlá a súprava slúchadiel s mikrofónom 

Slúchadlá a súpravy s mikrofónmi sú tieţ veľmi populárne. Sú veľmi 
praktickými zariadeniami, keďţe pri ich pouţívaní nie je potrebné s nimi 
manipulovať. Majú malé rozmery a sú prenosné. Niektoré typy slúchadiel 
moţno napojiť na mobilný telefón. 

3.1.4.4 Textové telefóny 

Pre osoby s ťaţkým sluchovým postihnutím sa odporúčajú textové telefónne 
zariadenia, ktoré umoţňujú pouţívateľovi čítať textové správy pomocou 
sluţieb špeciálnej ústredne. Niektoré textové telefonické zariadenia majú veľmi 
malú hmotnosť, sú prenosné, niektoré sú kompatibilné s mobilnými telefónmi. 
Vyuţívanie týchto zariadení je na ústupe. Najčastejšie pouţívaným textovým 
komunikátorom u osôb so sluchovým postihnutím sú dnes mobilné telefóny 
s moţnosťou písania textových správ. 

         

Obr. Textové telefóny 
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3.1.4.5 Telefónne cievky – indukčná T-cievka 

Indukčné T-cievky a „T“ alebo „MT“ prepínače sú súčasťou niektorých 
načúvacích prístrojov a umoţňujú pouţívateľovi so sluchovým postihnutím 
komunikovať prostredníctvom telefónneho prístroja s vyuţitím vlastností 
magnetického poľa. T-prepínač je aktivovaný prepnutím do polohy "T". 
Výrazne pomáha redukovať rušivé zvuky z okolia a umoţňuje pouţívateľovi s 
načúvacím prístrojom hovoriť priamo do telefónneho prístroja.  

         

Obr. Telefónna cievka/ t-prepínač je súčasťou načúvacieho prístroja 
a umoţňuje pouţívateľovi komunikovať cez telefón alebo počuť zvuky 

prostredníctvom indukčnej slučky 
 

3.1.5 Vibračné náramkové hodinky 

Sú vhodné pre aktívnych mladých ľudí, pre študentov. Okrem zobrazenia 
času a dátumu, má pouţívateľ moţnosť nastaviť čas budenia v dvoch 
intervaloch (Alarm1, Alarm2). K dispozícii je vibračná alebo klasická zvuková 
signalizácia. Podsvietenie displeja je takisto nastaviteľné. Novšie typy 
vibračných hodiniek umoţňujú nastaviť si viac alarmov. 

 

Obr. Vibračné náramkové hodinky 
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3.1.5.1 Možné využitie v praxi 

Na hodinkách moţno nastaviť alarm, ktorý, napríklad, upozorní na koniec 
hodiny resp. prednášky, na stretnutie, na lieky a pod. 

 

3.2 Softvérové pomôcky 

3.2.1 Systémy na tréning odzerania 

Na odzeranie treba mať vrodený talent, tréningom sa dá táto schopnosť 
rozvinúť iba do istej miery. Tréningové systémy pouţívajú interaktívny 
(počítačom riadený) videodisk, na ktorom je nahrané obrovské mnoţstvo 
obrazových sekvencií (obrázky hovoriaceho).  

Nepočujúci si môţe zvoliť  

 rôznych hovoriacich (muţ, ţena, ...)  

 pohľad na hovoriacich (spredu, zboku, ...)  

 vyslovovanie izolovaných slov alebo celých viet  

 rýchlosť vyslovovania  

 povedanie toho istého inými slovami.  

Nedoslýchavý si môţe nastaviť rôznu hlasitosť.  
Príklad výučbového programu na nácvik odzerania moţno nájsť na stránke 

http://www.lipread.com.au/ 

Na Slovensku však zatiaľ takúto pomôcku nemoţno pouţívať. Systém na 
rozpoznávanie plynulej reči pre slovenčinu je k dispozícii len krátko, a ten je 
nevyhnutnosťou na to, aby sa dal realizovať softvérový tréner odzerania. 

 
 

Zdroje informácií o pomôckach pre osoby so sluchovým postihnutím: 
http://www.gateway2at.eu/?language=sk 
http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema05/tema05.html 

http://www.lipread.com.au/
http://www.gateway2at.eu/?language=sk
http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema05/tema05.html
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4 Pomôcky pre študentov s telesným postihnutím 
 
Aj v tejto časti rozdelíme pomôcky na hardvérové a softvérové. Zameriame 

sa na pomôcky, ktoré slúţia na uľahčenie prístupu k informáciám, umoţňujú 
prácu s technológiami. 

 

4.1 Hardvérové pomôcky 

4.1.1 Alternatívne klávesnice 

Štandardná klávesnica ako príslušenstvo počítača patrí k relatívne 
komplikovaným zariadeniam, keďţe obsahuje stovku malých klávesov 
usporiadaných do radov, ich značenie je relatívne malé a niekedy aj kontrast 
značenia nie je postačujúci. Z toho dôvodu môţe byť pre niektorých 
pouţívateľov, napr. pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou ruky, ramena alebo 
prstov, pouţitie tohto zariadenia veľmi náročné.  

4.1.1.1 Kompaktné klávesnice 

Kompaktné klávesnice sú zvyčajne menších rozmerov. Tento typ klávesníc 
je navrhnutý pre pouţívateľov s menšími rozmermi rúk alebo pre ľudí s 
obmedzeným pohybom rúk. Od klasických klávesníc sa líšia menšími 
rozmermi klávesov, ich menším počtom a alternatívnym rozloţením na 
klávesnici. Niektoré klávesnice obsahujú vstavanú myš v tvare guľôčky alebo 
priestor, kde si môţu ruky pouţívateľa oddýchnuť. Častokrát je funkcia 
oddelenej numerickej klávesnice nahradená alfanumerickými a prepínacími 
klávesmi.  

Špeciálne kompaktné klávesnice sú určené pre pouţitie so zariadením, 
ktoré umoţňuje ovládať klávesnicu pohybom hlavy alebo úst - hlavová alebo 
ústna palička. 

 

Obr. Kompaktná klávesnica 
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 Obr. Práca s ústnou paličkou Obr. Hlavová palička 

 

4.1.1.2 Rozšírené klávesnice 

Rozšírené klávesnice majú rozmerovo väčšie klávesy umiestnené ďalej od 
seba. Značenie klávesov je zvyčajne väčšie a prehľadnejšie v porovnaní so 
štandardnými klávesnicami. Takýmto odlišným značením a usporiadaním 
klávesov sa redukuje počet chýb pri písaní. Rozšírené klávesnice môţu 
napomáhať v procese osvojovania si abecedy alebo vyuţitia počítača. Moţno 
ich v niektorých prípadoch ovládať aj prstami na nohách namiesto prstov rúk. 

 

Obr. Rozšírená klávesnica 
 

4.1.1.3 Ergonomické klávesnice 

Ergonomické klávesnice predstavujú ďalšiu prídavnú podporu pre bezpečné 
a pohodlné pouţívanie klávesníc. Mnoţstvo, tvar a rozloţenie klávesov sa 
prispôsobuje v závislosti od schopnosti pouţívateľa pohybovať a polohovať 
svoje ruky a prsty. 
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Obr. Ergonomické klávesnice 
 

4.1.1.4 Klávesová rukavica 

Klávesová rukavica nevyzerá vôbec ako klávesnica. Klávesová rukavica je v 
podstate zvláštnou rukavicou s tlačidlami umiestnenými na jej povrchu - na 
dlani a prstoch. Vzájomné pritlačenie dvoch tlačidiel je ekvivalentné stlačeniu 
niektorého klávesu štandardnej klávesnice. Jednotlivé kombinácie/párovanie 
pritlačenia tlačidiel zodpovedajú znakom štandardnej klávesnice. Napr. pri 
stlačení tlačidla na konci prstenníka spolu s tlačidlom v hornej časti dlane sa 
vytvorí písmeno "f". 

 

Obr. Klávesová rukavica 

 

4.1.1.5 Symbolické klávesnice 

Obrazová (symbolická) klávesnica má tlačidlá naprogramované podľa toho, 
aká funkcia je im priradená. Zvyčajne sú na povrchu klávesov umiestnené 
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nálepky znázorňujúce danú funkciu, a to v podobe obrázkov alebo symbolov. 
Tieto klávesnice sa nenavrhujú pre písanie textov, ale na umoţnenie rýchleho 
a jednoduchého rozhodovania pouţívateľa (aj keď pri obmedzenom počte 
moţností). Obvykle sú odolné voči vlhkosti a prachu.  

 

Obr. Symbolická klávesnica 
 

4.1.1.6 Virtuálne klávesnice 

Klávesnice na obrazovke alebo tieţ označované ako programové 
klávesnice sú zobrazené na obrazovke počítača alebo iného zariadenia. 
Pouţívateľ pracuje so vstupným zariadením, napr. myš, joystick, tlačidlá a 
pod., ktorým pohybuje kurzorom po klávesnici a aktivuje vybrané klávesy 
zobrazené na obrazovke. V prípade dotykovej obrazovky sa obrazovková 
klávesnica pouţíva ako beţná klávesnica. 

 

4.1.2 Alternatívne myši 

4.1.2.1 Joystick 

Pre ľudí, ktorí majú trasúce sa alebo mimovoľne sa pohybujúce ruky, môţe 
joystick nahradiť tradične pouţívanú myš a poskytnúť lepšiu kontrolu pri 
ovládaní smeru a rýchlosti kurzora na obrazovke. Pouţívateľ môţe pri 
ovládaní počítača pracovať s joystickom v ľubovoľnej polohe, v ktorej sa cíti 
pohodlne. Tieto zariadenia sú voľne pohyblivé a umoţňujú pouţívateľovi 
pohybovať kurzorom tak vo vertikálnom, ako aj v horizontálnom smere pri 
rôznych rýchlostiach. 

Joysticky majú oddelené tlačidlá s obdobnou funkciou pravého a ľavého 
tlačidla myši, ako aj tlačidlo pre aktiváciu funkcie ťahania kurzora  (na zadnej 
strane riadiacej jednotky). Svetelná dióda v prednej časti riadiacej jednotky 
zariadenia zasvieti, ak je funkcia aktivovaná. Výrobok obsahuje aj kryt, aby 
mohol pouţívateľ bezpečne oddeliť pracovný priestor medzi tlačidlami. 
Joystick sa dodáva s dvoma alternatívnymi rukoväťami, ktoré umoţňujú 
prispôsobiť sa rôznym poţiadavkám na vstup; ide o rukoväť v tvare písmena T 
alebo v tvare mäkkej špongiovej gule. 

Pouţívateľ si môţe vybrať objekty na obrazovke pouţívaním tlačidla 
joysticku na označenie (click) alebo ťahanie (drag).  
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Ďalšou výhodou pouţitia joysticku je, ţe si pouţívateľ môţe nechať ruku 
oddýchnuť na jeho páke. Pouţívateľ získava stabilnú oporu a mnohí to 
povaţujú za uţitočnú funkciu, najmä ak mali pri pouţívaní beţnej počítačovej 
myši problémy s nestabilitou ruky.  

       

Obr. Alternatívne myši – joisticky 

 

4.1.2.2 Guľová myš 

V beţnej počítačovej myši je guľôčka, ktorá riadi pohyb kurzora na 
obrazovke, umiestnená na spodnej strane zariadenia. Pri guľovom ovládači 
alebo guľovej myši je pohyb kurzora ovládaný guľkou, ktorou pohybuje 
pouţívateľ. Jej pozícia je na rozdiel od klasickej myši na vrchnej strane 
zariadenia. Z toho vyplýva, ţe myš s guľou na vrchnej strane nie je určená na 
pohyb po povrchu stola a podloţka pod myš nie je potrebná. Pouţívateľ si 
vyberá objekt na obrazovke pouţitím funkcií tlačidiel "klikni" a "ťahaj" na 
guľovom ovládači.  

Guľový ovládač alebo guľová myš sa často dodávajú so softvérovými 
ovládačmi, ktoré umoţňujú pouţívať a nastavovať ďalšie vlastnosti, ako napr.: 

 Uzamknutie menu: Stačí kliknúť raz a menu ostane otvorené.  

 Zmena aktivity kliknutia: Otvára adresáre so súbormi jedným kliknutím, bez 
pouţitia dvojitého kliknutia.  

 Zmena poţiadaviek na ťahanie: Stačí kliknúť na začiatok a na koniec vety 
alebo grafickej poloţky. Nahrádza to drţanie tlačidla myši, ťahanie 
a následné označenie textu alebo grafiky.  

 Nastavenie predvoleného bodu - default na vybranom mieste obrazovky.  

 Spomalenie kurzora: Poskytuje ovládanie kurzora pohybom po pixeloch pre 
detailnejšiu prácu.  

 Zmena rýchlosti ukazovadla: Táto schopnosť sa prejaví spomalením 
pomalých a zrýchlením rýchlych činností, čo ešte viac zefektívni pohyb 
kurzora.  

 Vytváranie príkazov (od tlačenia aţ po ukladanie) pomocou jednoduchého 
jedného kliknutia.  
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Alternatívou k joystickovým myšiam a guľovým ovládačom sú moderné 
ergonomické verzie guľových myšiek, ktoré sú aj cenovo výhodnejšie. 
Ergonomický tvar je vhodný pre kaţdú ruku.  

Podobne ako pri pouţití joysticku guľový ovládač má výhodné prídavné 
vlastnosti - ako je poskytnutie opory pre oddych ruky pri pouţívaní zariadenia i 
počas pohybu kurzorom. Ocenia to najmä ľudia, ktorí majú problém so 
stabilitou ramena, či ruky. 

            

Obr. Guľové myši 

 

4.1.2.3 Dotyková plocha (touchpad) 

Dotykové plochy nahrádzajú myš vo funkcii vstupného zariadenia pre 
ovládanie pohybu kurzora po obrazovke počítača a ich pouţitie je veľmi 
rozšírené hlavne u prenosných osobných počítačov - laptopov. Dotyková 
plocha je zariadenie s hladkou plochou, po ktorej pouţívateľ pohybuje prstami 
s cieľom ovládať pohyb kurzora. Potvrdenie svojej voľby realizuje pouţívateľ 
poklepnutím po povrchu, a to buď raz ako náhradu jednoduchého kliknutia, 
potvrdenia či zamietnutia voľby, príp. dvakrát rýchlo za sebou pre dvojklik, 
alebo pouţije tlačidlá ako pri počítačovej myši. Pri pouţití tohto zariadenia sa 
minimalizuje pohyb ramena, predlaktia, zápästia a ruky. Ovládací softvér, ktorý 
je dodávaný spolu so zariadením, poskytuje moţnosť prispôsobenia tlačidiel 
pre zjednodušenie ovládania podľa potrieb pouţívateľa. 

 

Obr. Dotyková plocha (touchpad) 
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4.1.2.4 Myš ovládaná nohou 

Myš ovládaná nohou umoţňuje ovládanie funkcií štandardnej myši bez 
pouţitia horných končatín. Všetky funkcie štandardnej myši ako jednoduché 
kliknutie, dvojklik, označenie, ťahanie, premiestňovanie, vkladanie sú ovládané 
pohybmi nohy. 

     

Obr. Myši ovládané nohou 
 

4.1.3 Komunikačný systém využívajúci pohyb očí EyeGaze 

Systémy sledujúce pohyb očí slúţia ako náhrada za beţne pouţívané 
vstupné zariadenia ovládajúce počítač, ako napr. počítačová myš, klávesnica 
alebo diaľkové ovládanie. Vyuţitím týchto systémov sa sprostredkuje moţnosť 
pouţívať počítač a iné k nemu pripojené zariadenia bez fyzického kontaktu, čo 
je vhodné najmä pre pouţívateľov s ťaţkým postihnutím pohybového aparátu, 
keďţe stačí jednoduchý pohyb očí. Systém sledujúci pohyb očí pozostáva z 
kamery, ktorá nepretrţite skenuje jedno z očí pouţívateľa, a softvéru, ktorý 
vyhodnocuje obraz zaznamenaný kamerou na určenie presného miesta, na 
ktoré sa pouţívateľ pozerá. V prípade, ţe osoba s telesným postihnutím 
pouţívajúca tento systém nie je schopná aktivovať ďalšie zariadenie (napr. 
spínač, tlačidlo a pod.) na potvrdenie alebo zamietnutie výberu voľby, postačí 
sa dlhšie zahľadieť alebo ţmurknúť na určité tlačidlo alebo objekt na 
obrazovke a počítač zareaguje ekvivalentne ako na kliknutie myšou. 

Zobrazením klávesnice alebo kontrolného panelu sa sprístupnia tie funkcie, 
ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú obsluhu počítača a ovládanie pripojených 
systémov. Umoţní to pouţívateľom písať texty, vyhľadávať na internete, 
pouţívať elektronickú poštu, ovládať prostredie, hrať hry, vyuţívať syntetickú 
reč a pod. 
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4.1.4 Systémy na ovládanie kurzora hlavou 

4.1.4.1 Myš ovládaná hlavou 

Myš ovládaná hlavou je realizovaná na princípe vyuţitia odrazu svetla z 
reflexného telieska umiestneného na čele alebo okuliaroch pouţívateľa. Pohyb 
hlavy je snímaný infračerveným prijímačom, ktorý vzápätí pretransformuje 
pohyb hlavy na pohyb kurzora na obrazovke. Výber voľby - potvrdenie alebo 
zrušenie - je realizované zastavením pohybu a koncentráciou pozornosti na 
jedno miesto alebo objekt počas vopred nastavenej doby, na konci ktorej 
nastane vykonanie poţadovaného výberu. Inou alternatívou pre výber objektu 
je pouţitie externého spínača, ktorý spĺňa úlohu klávesu myši. 

4.1.4.2 Webovou kamerou ovládaný kurzor 

Webovou kamerou ovládaný kurzor patrí medzi najnovšie vyvinuté systémy 
pre osoby, ktoré majú ťaţkosti pouţívať štandardnú myš. Pouţívateľ sedí pred 
webovou kamerou umiestnenou na monitore počítača a pozerá sa na 
obrazovku. Pohyb kurzora korešponduje s pohybom hlavy v reálnom čase. 
Softvér automaticky transformuje zachytené pohyby hlavy na pohyby kurzora 
alebo na príkazy. Tento softvér obsahuje systémy detekcie pohybu, ktoré sú 
schopné zachytiť a analyzovať akékoľvek malé pohyby. 

Zhruba všetky softvérové balíky tohto typu majú základný kurzor a 
ovládanie výberu, voľby pozastavením pohybu a súčasť niektorých tvorí 
ovládanie pomocou gestikulácie (kývnutie hlavy smerom doľava znamená 
napr. kliknutie myšou). 

Jednou z výhod je, ţe nie je nevyhnutné nosenie čelenky. Na druhej strane 
vyţadujú si špičkové počítačové vybavenie. 

 

4.2  Softvérové pomôcky 

4.2.1  Softvér na rozpoznávanie reči 

Programy na rozpoznávanie reči umoţňujú pouţívateľovi písať text bez 
toho, ţe sa pouţije klávesnica alebo počítačová myš. V niektorých prípadoch 
je moţné zadávať aj beţné počítačové príkazy jednoducho ústnym príkazom 
do mikrofónu. V prípade písania textu počítač analyzuje hlas pouţívateľa, 
snaţí sa rozpoznať slová a zapisuje ich namiesto pouţívateľa, ktorý len 
diktuje.  

Mikrofón sa pouţíva na záznam reči. V optimálnych podmienkach je stupeň 
presnosti relatívne vysoký – viac ako 90%. Rušivé vplyvy z pozadia môţu 
ovplyvniť chybovosť prevádzky softvéru a presnosť tak môţe poklesnúť aţ o 
50%. Softvér je vhodný hlavne pre ľudí s problémami pri učení, ktorí povaţujú 



 49 

písanie za veľmi únavné a komplikované, a pre ľudí s poruchami pohybového 
aparátu, či narušenou jemnou motorikou, ktoré limitujú ich schopnosť písať.  

Na trhu existuje niekoľko komerčne dostupných softvérových balíkov. Ako 
príklad moţno uviesť softvér s názvom Dragon Naturally Speaking. V Českej 
republike sa vyvíja aplikácia Newton Dictate s podobným zameraním. Tento 
produkt v súčasnosti podporuje český aj slovenský jazyk. Viac informácií 
o tomto programe moţno nájsť na stránke http://www.diktovani.cz.  

 

4.2.2  Predikcia slov 

Softvér na predikciu slov má uplatnenie ako pomôcka pri písaní textov. 
Umoţňuje jednoduchšie, rýchlejšie a presnejšie zadávať slová v texte 
pomocou ponuky príbuzných výrazov k slovu, ktoré sa pouţívateľ snaţí 
napísať, pričom zohľadňuje frekventovanosť slov a ich obsah. Kým pouţívateľ 
píše, program predikcie slov sa neustále snaţí uhádnuť aktuálne písané slovo 
alebo vetu a navrhne pouţívateľovi niekoľko celých slov alebo viet. V procese 
hádania slova alebo vety si môţe pouţívateľ jednoducho vybrať z ponuky 
poţadovanú moţnosť bez toho, aby ju celú napísal. Okrem toho, mnoho 
programov na predikciu slov dokáţe opraviť chyby, ktorých sa počas písania 
pouţívateľ dopustil, pridať slová do slovníka, prečítať dopísaný text alebo 
navrhované slová/ vety a pod. 

Predikcia slov je niekedy zahrnutá i v softvéroch, ktoré slúţia pri písaní na 
podporu správnosti gramatiky (pre dyslektikov a pod.) a tieţ v emulačnom 
softvéri pre myš, či pri pouţívaní obrazovkovej klávesnice.  

Tieto programy však nie sú v mnohých národných jazykoch, vrátane 
slovenčiny, zatiaľ dostupné. 

 
 

Zdroje informácií o pomôckach pre osoby s telesným postihnutím: 
http://www.gateway2at.eu/?language=sk 
http://www.diktovani.cz 

http://www.diktovani.cz/
http://www.gateway2at.eu/?language=sk
http://www.diktovani.cz/
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5 Dodávatelia kompenzačných pomôcok 
na Slovensku 
 

5.1  Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby 
so zrakovým postihnutím 

 
Tyflocomp s.r.o. 
Sekulská 1 
841 04 Bratislava 
tel.:  02/6042 1250, 0948/535 580 
e-mail:  tyflocomp@tyflocomp.sk 
web:  http://www.tyflocomp.sk 
 
Opora s. r. o.  
Námestie Andreja Hlinku 17  
034 01 Ruţomberok  
tel.: 044/ 4327922  
GSM (Orange): 0915/732 123  
e-mail: opora@opora.sk 
web: http://www.opora.sk 
predajňa: http://www.pomocky.eu 
 
 

5.2  Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby 
so sluchovým postihnutím 

 
Akustik plus, s.r.o. 

Kríţna 4 
811 07 Bratislava 
tel./ fax:  02/5542 4272 
mobil:  0910/922 404 
e-mail:  akustik@akustik.sk 
web:  http://www.akustik.sk 
 
Alien, s.r.o.  
Poľná 23 
811 08 Bratislava 
tel:   02 / 524 512 39 
mobil: 0911/235 868 
e-mail:  alien@nacuvaciepristroje.sk 
 

file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/tyflocomp@tyflocomp.sk
http://www.tyflocomp.sk/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/hanacikova/Application%20Data/Microsoft/Word/opora@opora.sk
http://www.opora.sk/
http://www.pomocky.eu/
mailto:akustik@akustik.sk
http://www.akustik.sk/
mailto:alien@nacuvaciepristroje.sk
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Audiofon, s.r.o.  
Rudlovská cesta 64 
974 11 Banská Bystrica 
tel:  048/414 27 12 
fax:  048/414 27 15 
e-mail:  audiofon@audiofon.sk 
web:  http://www.audiofon.sk 
 
Audionika Slovensko, s.r.o. 
Povraznícka 16 
811 04 Bratislava – Staré Mesto 
tel.:  02/446 337 07 
 
Andioprotetika Dunaj 
Čachtická 8 
Bratislava 3 
web:  http://www.audioprotetika.sk 
 
CIS Slovakia s.r.o. 
Grosslingova 58 
P. O. Box 217 
814 99 Bratislava 
e-mail:  info@cis-slovakia.sk 
web:  http://www.cis-slovakia.sk 
 
Hansaton Slovakia, s.r.o.  
Záborského 16 
831 03 Bratislava 
web:  www.hansaton.de 
 
Help, s.r.o.  
Jesenského 5 
984 01 Lučenec 
 
Oticon Sluchadlá 
Obchodná 30 
811 06 Bratislava 
tel.:  02/527 311 10 
 
Slovtón 
Revolučná 19 
821 04 Bratislava 
tel.:  02/4329 4562 
fax:  02/4342 5992 
e-mail:  slovton@slovton.sk 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hanacikova/Application%20Data/Microsoft/audiofon@audiofon.sk
http://www.audiofon.sk/
http://www.audioprotetika.sk/
mailto:info@cis-slovakia.sk
http://www.cis-slovakia.sk/
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www%20hansaton.de
file:///C:/Documents%20and%20Settings/hanacikova/Application%20Data/Microsoft/slovton@slovton.sk
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Slovtón  
Kuzmányho 2 
974 01 Banská Bystrica 
tel./fax:  048/415 1054 
e-mail:  slovton.bb@slovton.sk 
 
Slovtón  
Kováčska 65 
040 01 Košice 
tel./fax:  055/625 3352 
e-mail:  slovton.ke@slovton.sk 
web:  http://www.slovton.sk 
 
Vantech, s.r.o.  
Poštová 1 
040 01 Košice 
tel.:  055/622 3886 
fax:  055/622 3887 
web:  http://www.vantech.sk 

 
 

5.3  Predajne kompenzačných pomôcok pre osoby 
s telesným postihnutím 

 
THUASNE SK, s.r.o. 
dovozca zdravotníckych a kompenzačných pomôcok 
Kríţna 8, 811 07 Bratislava 
tel:   02/55562835, 02/49104080-81; 0903/720147 
fax:  02/5542 1092 
e-mail:  medicalba@thuasne.sk 
web:  http://www.thuasne.sk 
 
ARES, s.r.o. 
stropné zdviháky, plošiny, individuálne úpravy áut a iné zdvíhacie 
zariadenia, napr. do bazénov 

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 
tel.:  02/48204510-3; 02/43414664-5, 0800 141 911 (zdarma) 
fax:  02/48204528 
e-mail:  ares@ares.sk 
web:  www.ares.sk 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hanacikova/Application%20Data/Microsoft/slovton.bb@slovton.sk
file:///C:/Documents%20and%20Settings/hanacikova/Application%20Data/Microsoft/slovton.ke@slovton.sk
http://www.slovton.sk/
http://www.vantech.sk/
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/rerkova@thuasne.sk
http://www.thuasne.sk/
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/ares@ares.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.ares.sk
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PROTETIKA, a.s. 
zdravotnícke pomôcky, ortopedické pomôcky, obuv 
Bojnická 10, 823 65 Bratislava 3 
tel.:  02/44257456 
fax:  02/44257463 
e-mail:  predaj@protetika.sk 
web:  www.protetika.sk 
 
REHA SLOVAKIA, s.r.o. 
invalidné vozíky, ortoped. pomôcky, servis, náhradné diely 

Brnianska 40, 811 04 Bratislava 
tel.:  02/54654317-18 
fax:  02/54777705 
e-mail:  rehaslov@rehaslov.sk 
web: www.rehaslov.sk 
 
KURY SLOVAKIA 
vozíky pre telesne postihnutých, predaj a servis 
Mesačná 2, 821 02 Bratislava 
tel.:  02/43294865; 0903/406333 

02/43411762 (tel/fax) 
 
TRULIK MEDICAL TECHNOLOGY, s.r.o. 
rehabilitačné a ortopedické pomôcky, výdaj a servis vozíkov 
Hrachová 4, 821 05 Bratislava 
Jedľová 26, 010 04 Ţilina 
tel.:  02/43410751; 0905/648117 
e-mail:  office@trulikmedicaltech.com 
web: http://www.trulikmedicaltech.com/ 
 
MEDICCO, s r.o. 
distribúcia, výdaj vozíkov a kompenzačných pomôcok 
Jegorovova 29A, 974 01 Banská Bystrica 
tel.:  048/4142928; 0800 194 984 (zdarma) 
e-mail:  j.brtnikova@medicco.sk; m.zeman@medicco.sk 
web: www.medicco.sk 
 
ERILENS Slovensko, s.r.o. 
výroba a služby pre zdravotníctvo, zdvíhací a transportný systém Roomer, 
šikmé schodišťové a zvislé plošiny 
Rezedová 17, 821 01 Bratislava 2 
tel.:  02/4363 3007 
fax:  02/4363 3009 
e-mail:  erilens@erilens.sk 
web: www.erilens.cz 
 

mailto:predaj@protetika.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.protetika.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/rehaslov@rehaslov.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.rehaslov.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/sales@trulikmedicaltech.com
http://www.trulikmedicaltech.com/
mailto:j.brtnikova@medicco.sk
mailto:m.zeman@medicco.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.medicco.sk
mailto:erilens@erilens.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.erilens.cz
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ORTOKOMPLET, s.r.o. 
neštátne zdravotnícke zariadenie, veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok 
NsP, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
tel.:  053/4411876, 053/4199151 
e-mail:  ortokomplet@ortokomplet.sk 
web: www.ortokomplet.sk 
 
DVORIM, spol. s.r.o. 
schodolezy, plošiny, sanitárne zariadenia, polohovacie postele, zdvíhacie 
zariadenia 

Sládkovičova 43, 921 01 Piešťany 
tel.:  033/7743369, 033/7743370; 0905/604 924 
e-mail:  dvorim@kios.sk 
 
SERVIS INVO 
dovozca zdravotníckych a kompenzačných pomôcok 
Majerská 16, 974 01 Banská Bystrica 
tel.:  048/4143541, 048/4143286, 048/4143288, 0918/747 404 
fax:  048/4146690 
e-mail:  invo@servisinvo.sk 
web:  http://www.servisinvo.sk 
 
VELCON, s.r.o. 
schodolezy, zdvižné a schodiskové plošiny, bezbariérové prístupy 
Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica 
tel.:  048/4141247; 0800 199 060 (zdarma) 
e-mail:  vanik@velcon.sk 
web: www.velcon.sk 
 
AMC Martin, s.r.o. 
ručné ovládanie vozidiel, montážne a servisné stredisko 
Tomášikova 4219, 036 01 Martin 
tel.:  043/4289973; 043/4221815 
fax:  043/4289972 
e-mail:  fiat.martin@amc.sk 
web: www.amc.sk 
 
OTTO BOCK Slovakia, s. r. o. 
zdravotnícke pomôcky, vozíky 
Čajakova 25, 811 05 Bratislava 
tel:   02/52442188; 0915/090 060 
e-mail:  info@ottobock.sk 

web: www.ottobock.sk 

file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/ortokomplet@ortokomplet.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.ortokomplet.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/dvorim@kios.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/invo@servisinvo.sk
http://www.servisinvo.sk/
mailto:vanik@velcon.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.velcon.sk
mailto:fiat.martin@amc.sk
file:///C:/projekty/Accenture/InfoMaterialy/Prir_KompPom/www.amc.sk
mailto:info@ottobock.sk
http://www.ottobock.sk/
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6 Zoznam obrázkov a zdroje obrázkov 
 

Obr. s. 10: Osobný počítač - desktop, notebook (vlastné zdroje) 
Obr. s. 11: Braillovské riadky (vlastné zdroje) 
Obr. s. 14: Skener (vlastné zdroje) 
Obr. s. 15: Elektronický zápisník s qwerty klávesnicou 

(http://www.lighthouse.org/services-and-assistance/computers-and-
technology/help/braille/) 

Obr. s. 15: Elektronický zápisník s braillovskou klávesnicou 
(http://www2002.org/CDROM/poster/163/) 

Obr. s. 17: MP3 prehrávač (http://www.sandisk.com/products/sansa-music-
and-video-players/sandisk-sansa-clipplus-mp3-player-.aspx) 

Obr. s. 17: Tomboy 
(http://www.maxiaids.com/store/prodView.asp?idstore=6&idProduct=8810) 

Obr. s. 19: Mobilné telefóny 
(http://www.tyflocomp.sk/produkty/mobilspeak.html) 

Obr. s. 19: Prenosná bluetooth klávesnica (zbalená a rozbalená) (vlastné 
zdroje) 

Obr. s. 20: GPS prijímač (vlastné zdroje) 
Obr. s. 24: Mechanický písací stroj do bodového písma 

(http://www.quantumrlv.com.au/Tatrapoint) 
Obr. s. 25: Braillovská tlačiareň od spoločnosti Index Braille (vlastné zdroje) 
Obr. s. 26: Tlačiareň tyflografiky od spoločnosti ViewPlus (vlastné zdroje) 
Obr. s. 26: Zariadenie Zy-fuse na tlač reliéfnej grafiky (vlastné zdroje) 
Obr. s. 26: Dymo kliešte (http://www.kops.sk/produkty.php?category=4) 
Obr. s. 27: Sherlock (http://www.maxiaids.com/ProdImages/307410.jpg) 
Obr. s. 27: PenFriend (http://www.tyflocomp.sk/produkty/penfriend.html) 
Obr. s. 28: Akustický maják (http://www.tyflocomp.sk/produkty/majaky.html) 
Obr. s. 28: Tyflosonar (http://www.tyflocomp.sk/produkty/tyflosonar.html) 
Obr. s. 30: Príručné lupy (http://www.tyflocomp.sk/produkty/optika.html) 
Obr. s. 30: Turmony (http://www.tyflocomp.sk/produkty/monokulary.html) 
Obr. s. 31: Stolná kamerová zväčšovacia lupa (CCTV) (vlastné zdroje)  
Obr. s. 31: Vreckové elektronické lupy 

(http://www.tyflocomp.sk/tvlupy/compact.html) 
Obr. s. 32: PC Notes Taker – klip na papier, pero, výsledný obrázok na 

obrazovke počítača (vlastné zdroje) 
Obr. s. 33: Indukčná slučka 

(http://www.gateway2at.eu/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_I
D=4&submen_ID=3&AtDet_ID=48) 

Obr. s. 33: Osobná indukčná slučka 
(http://www.nokia.sk/produkty/prislusenstvo/vsetko-
prislusenstvo/headsety/slucky/loopset-nokia-lps-4) 

Obr. s. 34: Scola (http://www.slovton.sk/Scola/Scola.htm) 
Obr. s. 35: Bellman Audio Domino (http://www.pressking.com/press-

releases/Finally-broadband-audio-is-not-only-for-others-to-enjoy-Domino-
Pro-now-available-from-HearAbility-001933) 

http://www.lighthouse.org/services-and-assistance/computers-and-technology/help/braille/
http://www.lighthouse.org/services-and-assistance/computers-and-technology/help/braille/
http://www2002.org/CDROM/poster/163/
http://www.sandisk.com/products/sansa-music-and-video-players/sandisk-sansa-clipplus-mp3-player-.aspx
http://www.sandisk.com/products/sansa-music-and-video-players/sandisk-sansa-clipplus-mp3-player-.aspx
http://www.maxiaids.com/store/prodView.asp?idstore=6&idProduct=8810
http://www.tyflocomp.sk/produkty/mobilspeak.html
http://www.quantumrlv.com.au/Tatrapoint
http://www.kops.sk/produkty.php?category=4
http://www.maxiaids.com/ProdImages/307410.jpg
http://www.tyflocomp.sk/produkty/penfriend.html
http://www.tyflocomp.sk/produkty/majaky.html
http://www.tyflocomp.sk/produkty/tyflosonar.html
http://www.tyflocomp.sk/produkty/optika.html
http://www.tyflocomp.sk/produkty/monokulary.html
http://www.tyflocomp.sk/tvlupy/compact.html
http://www.gateway2at.eu/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_ID=4&submen_ID=3&AtDet_ID=48
http://www.gateway2at.eu/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_ID=4&submen_ID=3&AtDet_ID=48
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http://www.nokia.sk/produkty/prislusenstvo/vsetko-prislusenstvo/headsety/slucky/loopset-nokia-lps-4
http://www.slovton.sk/Scola/Scola.htm
http://www.pressking.com/press-releases/Finally-broadband-audio-is-not-only-for-others-to-enjoy-Domino-Pro-now-available-from-HearAbility-001933
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Obr. s. 36: Špeciálny telefón s hlasným posluchom a zábleskovou 
signalizáciou zvonenia 
(http://www.slovton.sk/Humantechnik/images_humantechnik/H_Obr16.jpg) 

Obr. s. 37: Telefónne zosilňovače 
(http://www.slovton.sk/Humantechnik/Humantechnik.htm) 

Obr. s. 37: Textové telefóny 
(http://www.evocal.co.uk/index.cfm?event=catalogue.product&productID=
1003141&categoryID=356&datafeedID=11 , 
http://www.livingwithataxia.org/forum/topics/phones-for-hearingspeech) 

Obr. s. 38: Telefónna cievka/ t-prepínač je súčasťou načúvacieho prístroja a 
umoţňuje pouţívateľovi komunikovať cez telefón alebo počuť zvuky 
prostredníctvom indukčnej slučky 
(http://www.gateway2at.eu/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_I
D=4&submen_ID=3&AtDet_ID=49, 
http://www.megafoto.sk/product.php?idn=Indukcna-slucka-pre-6610-
6230-3100-) 

Obr. s. 38: Vibračné náramkové hodinky 
(http://www.wigix.com//images/skuimages/1/703/967/Vibralite-3-
Automatic-Unisex-Vibrating-Watch-for-the-Deaf-42-x-
45_1703967_18330.JPG) 

Obr. s. 40: Kompaktná klávesnica 
(http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema06/tema06.html) 

Obr. s. 41: Práca s ústnou paličkou 
(http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema06/tema06.html) 

Obr. s. 41: Hlavová palička 
(http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema06/tema06.html) 

Obr. s. 41: Rozšírená klávesnica 
(http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard2.jpg)  

Obr. s. 42: Ergonomické klávesnice 
(http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard5.jpg, 
http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard6.jpg, 
http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard7.jpg) 

Obr. s. 42: Klávesová rukavica 
(http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard8.jpg) 

Obr. s. 43: Symbolická klávesnica 
(http://www.gateway2at.eu/images/altkeyboard9.jpg) 

Obr. s. 44: Obr. Alternatívne myši – joisticky 
(http://www.gateway2at.eu/images/joystick1.jpg, 
http://www.gateway2at.eu/images/joystick2.jpg) 

Obr. s. 45: Guľové myši (http://www.gateway2at.eu/images/trackball1.jpg, 
http://www.gateway2at.eu/images/trackball3.jpg) 

Obr. s. 45: Dotyková plocha (touchpad) 
(http://www.gateway2at.eu/images/touchpad1.jpg) 

Obr. s. 46: Myši ovládané nohou 
(http://www.gateway2at.eu/images/footmouse.jpg, 
http://www.bilila.com/foot_mouse_slipper_mouse)
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