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Zrakové postihnutie – čo to je?

• nevidiaci

• prakticky nevidiaci

• slabozraký

• osoba s poruchami binokulárneho videnia

• ľudia s viacnásobným postihnutím 



Čo spôsobuje zrakové postihnutie?

Katarakta: ochorenie šošovky

• šošovka stráca svoju priehľadnosť

• spôsobuje neostré videnie



Čo spôsobuje zrakové postihnutie?

Makulárna degenerácia: ochorenie sietnice v mieste 
najostrejšieho videnia, tzv. žltej škvrny 

• dochádza k strate centrálneho videnia 



Čo spôsobuje zrakové postihnutie?

Diabetická retinopatia: ochorenie sietnice, spôsobené 
diabetom - cukrovkou 

• krvné cievy vyživujúce sietnicu praskajú a rozvetvujú 
sa, dochádza k výpadkom zorného poľa



Čo spôsobuje zrakové postihnutie?

Glaukóm: ochorenie spôsobené zvýšeným 
vnútroočným tlakom 

• spôsobuje zníženú zrakovú ostrosť, poruchy zorného 
poľa až stratu zraku 



Dôsledky zrakového 

postihnutia

• Orientácia + informácie + komunikácia



Prístupnosť pre ľudí so zrakovým 
postihnutím



Prístupnosť a dostupnosť



Oblasti prístupnosti

Access City Award

• Fyzické prostredie a doprava

• Informácie

• Medziľudská komunikácia



Fyzické prostredie - prirodzené a 
umelé orientačné prvky



Čo je dôležité?

• Označené sklené vstupné dvere 

• Označené začiatky a konce schodísk

• Prirodzené vodiace línie vo vnútornom 
priestore

• Upozornenie na akékoľvek nepravidelnosti v 
priestore 



Príklady orientačných prvkov



Informácie

• Nevidiaci – orientujeme sa na ostatné zmysly –
sluch, hmat, prípadne čuch (vo veľmi 
výnimočných prípadoch chuť ☺)

• Slabozrakí – zameriame sa na zrakové informácie 
s väčším kontrastom, resp. dostatočnou veľkosťou 
a využívame aj ostatné zmysly

• Informácie v elektronickej podobe (prístupné 
webstránky)

• Užitočné pre všetkých občanov



Informácia vo forme zvuku

• sprievodcovia vo verejných 
budovách spúšťaní 
prostredníctvom aplikácií

• Ľudský faktor  - informátor pri 
vstupe

• Vyvolávacie systémy (väčšinou 
neprístupné)

• maják



Hmatové informácie

• Braillovo písmo

• Taktilné plány

• 3D modely

• Reliéfne značenie 



Tlačené informácie

Pre slabozrakých – zväčšená čiernotlač

• Dostatočné veľké písmo 

• Bezpätkové (toto je pätkové písmo)

• Kontrast (toto nie je dobrý kontrast)

• Nie ozdobné písma (napríklad toto, alebo takéto, a toto uôbec

nie)

• Viac textu – zarovnávať vľavo

• NIE VŠETKY PÍSMENÁ VEĽKÉ

• Nie kurzíva



Leták 





QR kódy

• QR kód doplnený informáciou v Braillovom písme

• Nevidiaci si budú môcť prečítať informácie na 
výveske online

• QR kód na letákoch – online všetky informácie, ktoré 
sa nachádzajú na letáku



Prístupný rukopis

Ktorý lístok by ste si nalepili za sklo na vašom 
pracovisku?

a) b)

c)



Elektronické dokumenty

• Bezpätkové typy písma

• Písmo minimálne 12 bodov

• Deklarovanie nadpisov

• Nie všetky písmená veľké

• Zarovnanie vľavo

• Grafické prvky popísané

• Tabuľky, grafy vysvetlené



Veľkosť písma, typ písma, rez, štýly



Zarovnanie



Obrázky, tabuľky, grafy



Ukladanie súboru docx do formátu 
pdf



Programovanie webových stránok
Medzinárodné

• Pravidlá zhrnuté v štandardoch WCAG 2.1. (Pravidlá tvorby 
prístupného webu).

• príslušné vykonávacie predpisy v rozsahu podmienok podľa 
smernice (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a 
mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

SR

• Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe č. 
95/2019 Z. z.

• Vyhláška 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy

• Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy



Prístupnosť webových stránok

Stránka sa musí dať ovládať len pomocou 
klávesnice – používame TAB



Grafika – musí byť popísaná



Stránka musí byť štrukturovaná – ako obsah 
knihy



Dostatočný farebný kontrast
a dostatočná veľkosť a čitateľnosť textu



Dostatočne odlíšené odkazy, na ktoré sa dá 
kliknúť



Názov webovej stránky

• Webová stránka má zmysluplný názov, 
ktorý vystihuje jej obsah a účel. 

• www.bratislava.sk

• www.dpb.sk



Reklamný smog ☺

• Množstvo reklám, ktoré vybehnú na 
používateľa hneď ako príde na 
webstránku

• Ako sa brániť? – napríklad rozšírením do 
prehliadača, ktoré zabráni zobrazovaniu 
reklamy



Informačná funkcia farieb

• Informácie prezentované prostredníctvom 
farieb sú prístupné a zrozumiteľné aj bez 
farieb – buď z kontextu alebo pomocou 
zvýraznenia.



Komunikácia s človekom so ZP



Nebojte sa podať  ruku 
a predstaviť sa



Pri komunikácii so ZP človekom majte tvár
otočenú k nemu

správne



Neobracajte sa s otázkami na sprievodcu

správne

nesprávne



Oznámte, keď odchádzate, upozornite, keď sa 
vrátite späťnesprávne



Bez zábran používajte slová ako „vidieť“, „pozrieť 
sa“ a názvy farieb

„prezeranie“ hmatom

„prezeranie“ čuchom



Nepoužívajte slová ako „Tu“ a „Tam“

„naľavo od Vašej ľavej ruky je tlačivo“

„vpravo od Vašej ľavej ruky je pero“

správne



Presne informujte, kde ste čo človeku so ZP dali

správne:
„Tašku máte na 
stoličke
vľavo od Vás.“

nesprávne:
„Tašku Vám položím sem.“



V neznámom prostredí dávajte ZP človeku dostatok 
informácií + pozor na gestá

nesprávne:
„Tam sú dvere.“

správne:

„Dvere sú asi 2 metre 
vpravo od Vás .“



Nespoliehajte sa na gestá 



Podpisovanie

1. Položenie ruky s perom na miesto 
podpisu.

2. Položenie prstu ľavej ruky na miesto 
podpisu.

3. Priloženie podpisovej šablóny na 
miesto podpisu.



Opýtajte sa človeka so ZP, či a aký spôsob pomoci potrebuje.

Dajte mu možnosť rozhodnúť sa.  



Techniky sprevádzania



Nadviazanie kontaktu

Ponúknutie ramena slovne a jemným dotykom.



Úchop a pozícia

úchop za lakeť

úchop za rameno



Prechod cez dvere 
a zúženým priestorom



Usádzanie



• Schody a iné nerovnosti

• Sprevádzanie po budove
(vodiaca línia a orientačné 
body)

Ďalšie techniky sprevádzania



?



Čo a kto?

• Od vzdelávania k inklúzii (From Education to 
Inclusion – EDI)

• September 2019 – február 2022

Kto?

1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (SR)

2. FUNKA (SE)

3. Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se
specifickými nároky Masarykovy univerzity 
(ČR)



Prístupné prostredie – školenie

Bezplatné online školenie pre mestá a obce
• Kedy: 3 dni - apríl – jún 2021
• Pre koho: Pracovníci stavebných úradov,  zamestnanci 

zodpovední za stavebné riešenia a úpravy
• Kto: Švédski a slovenskí lektori (+ tlmočenie)
• O čom:
• „Ako mám nájsť lacné a dobré riešenie, ktoré zjednoduší 

orientáciu nevidiacemu?“
• „Ako môžem podporiť samostatné cestovanie ľudí so 

zrakovým postihnutím?“
• „Aké sú legislatívne požiadavky týkajúce sa prístupnosti 

prostredia?“



Prístupné informácie - školenie
• Bezplatné online školenie pre mestá a obce

• Kedy: 3 dni - apríl – jún 2021

• Pre koho: správcovia webov, pracovníci 
zodpovední za informovanie

• Kto: českí a slovenskí lektori

• O čom:

• „Ako mám spraviť leták, aby bol dobre 
čitateľný pre všetkých?“

• „Môžem na FB stránke obce zverejniť 
informáciu len cez fotografiu?“

• „Ako si vlastne nevidiaci čítajú informácie na 



Komunikácia - školenie

• Bezplatné online školenie pre mestá a obce

• Kedy: 3 dni - apríl – jún 2021

• Pre koho: klientski pracovníci, miestni organizátori 
podujatí / participačných diskusií, pracovníci oddelení 
sociálnych služieb...

• Kto: slovenskí lektori

• O čom:

• „Ako mám komunikovať s nevidiacim, keď príde so 
svojim asistentom?“

• „Môžem povedať dovidenia?“

• „Ako mám s nevidiacim vyplniť a podpísať formuláre?“



Napíšte nám:

• Tímea Hóková, hokova@unss.sk

• Michaela Hajduková, hajdukova@unss.sk

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

• EDI projekt:

https://unss.sk/edi/



Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Ďakujeme za pozornosť.


