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ÚVOD
Múzeá sa čoraz viac prispôsobujú novým trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša každá doba. V priebehu storočí sa múzeá menili od uzavretých súkromných
zbierok, cez študijné fondy pri univerzitách v 18. storočí až k postupnému sprístupňovaniu širokej verejnosti. V uplynulých desaťročiach sa zameriavajú na adresnejšie pôsobenie
na deti a mládež, seniorov či rodiny s deťmi. Zvýšený dôraz sa kladie na sprístupňovanie
múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom alebo špeciálnymi potrebami.
Bohužiaľ sa v našich podmienkach sprístupňovanie múzeí hendikepovaným
návštevníkom ešte nestalo samozrejmosťou. Často sa za limitujúci faktor považujú finančné bariéry. Dôležité však bude rovnako odbúrať stereotypy a zrevidovať postoj múzejníkov k návštevníkom s hendikepom. Je treba si uvedomiť, že každý návštevník (zdravý aj
s postihnutím) by mal mať možnosť navštíviť múzeum a zažiť či prežiť svojimi zmyslami
to, čo múzeum prezentuje. Vyžaduje si to najmä odborný prístup už pri tvorbe stálych
expozícií a dočasných výstav, vzdelávacích programov či podujatí. Pritom však nie každý
architekt či kurátor výstavy, múzejný pedagóg, alebo pracovník prvého kontaktu má dostatočné znalosti a skúsenosti na prácu s marginalizovanými skupinami.
Našťastie v dnešnom globalizovanom svete (cez všetky jeho negatíva) je možné
zdieľať svoje skúsenosti omnoho rýchlejšie a adresnejšie. Aj niektoré naše múzeá sa seriózne začali zaoberať touto témou. Čoraz bližšie si nachádzajú cestu k inštitúciám, ktoré pracujú s hendikepovanými ľuďmi. Niektoré z týchto príkladov dobrej praxe sa predstavili v júni
2015 na podujatí Festival múzeí v priestoroch Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni.
Festival múzeí je venovaný samotným múzejníkom. Jeho ideou je stretnutie
sa s kolegami a zdieľanie svojich výsledkov za uplynulý rok. Každoročne ho pripravuje
Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) a kolegovia z hosťujúceho múzea. V roku 2015 bol súčasťou Festivalu aj odborný seminár na tému Práca s hendikepovaným návštevníkom
v múzeu, ktorý zabezpečovala Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
ZMS. Konal sa v Hájovni skanzenu pod hradom. Príspevky z tohto seminára predstavuje
aj zborník, ktorý práve čítate.
V prvých troch príspevkoch bola predstavená prax vo vybraných slovenských
múzeách. Úvodný príspevok Jany Hutťanovej a Martiny Muráňovej (SNM – Historické
múzeum, Bratislava) priblížil vzdelávacie programy a hmatové výstavy SNM-Historického
múzea v Bratislave pre slabozrakých a nevidiacich, ktoré boli realizované na Bratislavskom hrade. Ľubica Majerová (NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica) hovorila o pravidlách správania sa pri komunikácii so sluchovo postihnutými návštevníkmi v múzeu
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od ich oslovenia, nadviazania kontaktu, po štandardy pri rozhovore medzi hovoriacim
a odzerajúcim. Predstavila niektoré typy vzdelávacích programov a projektov, ktoré múzeum zrealizovalo pre žiakov s poruchami sluchu. Príspevok Evy Mauritzovej (Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš) predstavil špecifický prístup
k nevidiacim a slabozrakým návštevníkom a konkrétne aktivity z oblasti živej i neživej
prírody realizované v súlade so zameraním tohto múzea. Jozef Balužinský predstavil
na domácej pôde víziu Ľubovnianskeho múzea, ktoré pomocou „Modrého symbolu“ ako
znaku kvality, buduje svoj obraz modernej inštitúcie s dôrazom na aktívnu spoluprácu
medzi múzeom a „jeho“ verejnosťou. Zároveň tým ukončil príspevky múzejníkov, aby
predstavil ďalších štyroch rečníkov, partnerov, s ktorými múzeum dlhodobo spolupracuje na debarierizácii Ľubovnianskeho múzea. Nasledoval teda príspevok Jozefa Hluboviča
z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vedúceho Krajského strediska v Prešove,
ktorý predstavil hlavné pravidlá a zásady pri sprístupňovaní múzea hendikepovaným
návštevníkom. František Hasaj, riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, priblížil niektoré výstupy, učebné pomôcky, zvukové a hmatové knihy
pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré knižnica vydala a ako inšpirácia pre múzejníkov
boli mnohé z nich k nahliadnutiu na seminári. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči, prezentovala príspevok o tom, ako ich škola pripravuje zrakovo
postihnutých žiakov na návštevu kultúrnych inštitúcií. Žiaci sa oboznamujú s pravidlami
správania sa, orientáciou v nových priestoroch, absolvujú vedomostnú prípravu a vzdelávanie pokračuje aj aktivitami po návrate do školy. V závere tiež spomenula príklady
dobrej praxe s múzeami, s ktorými škola spolupracuje. Peter Guľaš priblížil projekt, v ktorom žiaci Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove pripravili pre Ľubovnianske múzeum lektorské texty v posunkovej reči, dostupné cez mobilné aplikácie priamo
počas prehliadky.
Seminár priniesol viaceré zaujímavé poznatky a skúsenosti kolegov, pričom diskusia a rozhovory pokračovali aj po seminári. Napriek krátkosti času a bohatému spektru
príspevkov sa podarilo priblížiť možnosti, akými by sa múzeá mohli uberať pri sprístupňovaní svojich zbierok hendikepovaným návštevníkom. Veríme, že aj tento zborník napomôže k napĺňaniu tohto cieľa.
Jaroslav Hanko
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS
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VZDELÁVACIE PROGRAMY SNM
– HISTORICKÉHO MÚZEA PRE NEVIDIACICH
A SLABOZRAKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV
Jana Hutťanová – Martina Muráňová
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Jednou zo základných činností múzea je sprístupňovanie a prezentovanie zbierok verejnosti. Práve pri prezentovaní zbierok je dôležitou časťou komunikácia a práca
s rôznymi typmi návštevníkov a prispôsobenie sa ich požiadavkám. SNM – Historické
múzeum sa v rámci sprístupňovania svojich historických zbierok verejnosti snaží priblížiť
návštevníkovi a dbať na jeho špecifické požiadavky. Vysoké percento návštevnosti v SNM
– Historickom múzeu tvoria detskí návštevníci v školských skupinách. Preto sa záujem
múzejných pedagógov orientuje primárne na tieto cieľové skupiny. Pri vytváraní a organizovaní vzdelávacích alebo sprievodných programov k jednotlivým výstavám kladieme dôraz na úzku spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami, ale taktiež
i rôznymi školami so špeciálnymi potrebami, najmä v Bratislavskom okrese. K školám
so špeciálnymi potrebami patrí aj Spojená škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava, s ktorou už niekoľko rokov spolupracujeme.
Každá cieľová skupina si vyžaduje individuálny prístup odzrkadľujúci jej potreby a očakávania, s ktorými do múzea príde. SNM – Historické múzeum sa snaží reflektovať súčasné vzdelávacie teórie a spôsoby komunikácie pri práci s návštevníkmi,
obzvlášť s návštevníkmi so špeciálnymi potrebami. Už pri príprave výstav a programov
myslí na ich dostupnosť handicapovaným návštevníkom. Výstavy v SNM – Historickom
múzeu navštevujú tak individuálni návštevníci so špeciálnymi potrebami, ako aj školské
skupiny s takýmito potrebami. Dlhodobejšiu spoluprácu sa nám podarilo vytvoriť práve
so Spojenou školou internátnou pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava. Dosiahli sme
pozitívnu spätnú väzbu od žiakov aj učiteľov a opakovane sa do SNM – Historického
múzea vracajú. Práve z dôvodu dlhodobej spolupráce s nevidiacimi a slabozrakými deťmi sa pri realizácii výstav a vzdelávacích programov snažíme dbať primárne na potreby
návštevníkov so zrakovým postihom.
SNM – Historické múzeum intenzívne pracuje s nevidiacimi a slabozrakými návštevníkmi od roku 2013. Prvým projektom bola hmatová výstava Príbeh Bratislavského
hradu a pamiatky svetového kultúrneho dedičstva, ktorá vznikla v spolupráci s Katedrou
muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Špeciálna výstava s lektorským sprievodom, bola urče7

ná predovšetkým pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov múzea. Prostredníctvom
haptických modelov a 3D predmetov priblížila príbeh aj legendy Bratislavského hradu,
ale aj vybraných pamiatok svetového kultúrneho dedičstva. Slabozraké a nevidiace
deti z partnerskej Spojenej internátnej školy pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava
po návšteve programu reflektovali na porozprávané príbehy prostredníctvom svojich
výtvarných diel vypracovaných v škole. Následným výstupom projektu bola publikácia
Bratislavský hrad pre nás (legendy, príbehy a zaujímavosti) s ilustráciami detí zo Spojenej
školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava. Celkovo sa do projektu zapojilo 115 detí a dospelých nevidiacich a slabozrakých a 120 základných škôl z Bratislavy
a okolia. Hmatovú výstavu videlo počas jej trvania od 15.10.2012 do 3.6.2013 celkom
13 tisíc návštevníkov, pretože bola súčasťou štandardnej prehliadkovej trasy múzea. Cieľ
výstavy a vzdelávacieho programu bolo predstaviť bohaté dejiny Bratislavského hradu
deťom/ľuďom so špeciálnymi potrebami. Priblížiť a prezentovať vnímanie toho istého
objektu slabozrakými a nevidiacimi deťmi a deťmi bez špeciálnych potrieb. A v prvom
rade vôbec umožniť návštevu múzea/výstavy slabozrakým a nevidiacim návštevníkom
a vytvoriť prvotný priestor pre prejavenie výtvarného talentu slabozrakých detí .
Projekt sa uskutočnil vďaka podpore NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY a podpore
Združenia pre reštaurovanie a obnovu pamiatok Willard, ktoré darovalo múzeu kópie reštaurátorskej výzdoby Bratislavského hradu z poslednej generálnej rekonštrukcie hradu
v rokoch 2008 - 2011.
Druhým projektom prace so žiakmi Spojenej internátnej školy pre slabozrakých
a nevidiacich Bratislava bola Renesančná hradná slávnosť. Deti sa z rozprávania dozvedeli, ako sa žilo v období renesancie a naučili sa tancovať renesančné tance. Výučbu tanca
viedli členovia skupiny historického tanca Galthilion. Renesančné slávnosti boli realizované v dvoch termínoch 19.6.2013 a 7.5.2014. Programu sa zúčastnilo 45 detí.
Tretí komplexný projekt práce so slabozrakými a nevidiacimi deťmi bol vzdelávací program Babičkina truhlica. Cieľom vzdelávacieho programu bolo priblíženie tradičnej
kultúry Slovenska deťom so zrakovým postihom. Program bol zameraný na objektové
učenie sa prostredníctvom exponátov vytiahnutých z depozitárov etnografických zbierok SNM – Historického múzea. Deti prostredníctvom predmetov v truhlici identifikovali
zamestnanie a bydlisko človeka z minulosti. Metódou samostatnej dedukcie prichádzali
k správnemu riešeniu. Múzejný pedagóg sa na úvod venoval oboznámeniu detí s ľudovou
kultúrou a jej členením. Formou diskusie sa sústredili najmä na materiálnu kultúru, ktorá
je hmatateľná. Predstavili si Slovensko a prírodné podmienky, ktoré v minulosti obzvlášť
vplývali na zložky materiálnej kultúry, ako je bývanie, stravovanie, odievanie či zamestnanie človeka. Predmety dokumentujúce tieto zložky si mohli deti zároveň ohmatať a tak
si danú problematiku ľahšie zapamätať. Program bol doplnený aj o zvukové vnemy. Deti
si vypočuli tradičné hudobné nástroje a ľudovú hudbu. Vzdelávací program Babičkina
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truhlica sa realizoval v dvoch termínoch, a to 12.11.2014 a 2.12.2014. Počet zúčastnených
detí bol 47. Tento projekt získal pozitívne reakcie od žiakov i pedagógov, preto plánujeme vzdelávací program pre deti so zrakovým postihom zopakovať. Vzdelávací program
nie je viazaný na konkrétnu výstavu a je teda stále dostupný.
V termíne 14.10.2015 sme opäť zrealizovali vzdelávací program „šitý na mieru“
deťom druhého stupňa Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava. Pri dobrej a dlhodobej spolupráci so školami je dôležitá komunikácia a ponuka
prichádzajúca zo strany múzeí. Pedagógovia musia byť dostatočne informovaní o dianí
v múzeu. SNM – Historické múzeum v roku 2015 ponúklo, okrem iného, aj dve výstavy
z dejín Slovenska, ktoré boli veľmi atraktívne práve pre školy. Prvou z nich je ešte stále
trvajúca výstava Ľudovít Štúr (1815 – 1856), reformátor slovenskej spoločnosti a druhou
bola medzinárodná putovná výstava Veľká Morava a počiatky kresťanstva. Tieto témy
nadväzujú na učivo dejepisu v školách, preto mali obidve výstavy veľký úspech a záujem
aj zo strany škôl. Na našu ponuku zareagovala i partnerská škola pre slabozrakých a nevidiacich. Pripravili sme teda vzdelávací program, ktorý im bol „ušitý na mieru“ a reflektoval
špeciálne potreby slabozrakých a nevidiacich detských návštevníkov.
Podujatie sme zámerne zorganizovali v čase trvania medzinárodnej putovnej výstavy Veľká Morava a počiatky kresťanstva, ktorá bola na konci svojho putovania
uvedená aj v Bratislave v priestoroch SNM – Historického múzea v termíne od 7.8. 2015
do 1.11.2015. Cieľom výstavy bolo predstaviť rozsiahle hmotné kultúrne dedičstvo Veľkej
Moravy a Slovanov, nájdené nielen na Morave, Čechách a Slovensku, ale aj v Poľsku či
Rakúsku. Autori koncipovali výstavu chronologicky so samostatnými témami. Vzdelávacie programy SNM – Historického múzea sledovali tieto témy a pracovali s informáciami
a poznatkami žiakov nadobudnutými v škole. Pozostávali z piatich tém, z ktorých každá sa podrobne venovala inej oblasti života na Veľkej Morave a bola určená pre rôzne
vekové kategórie žiakov a študentov. Vzdelávacie programy k výstave sme realizovali
metódou objektového učenia, pretože detský návštevník sa práve touto metódou naučí lepšie vnímať zbierkové predmety, zisťovať o nich informácie a tieto informácie ďalej
spracovávať a využívať. Zámerom vzdelávacích programov k výstave bolo vzbudiť u detí
záujem o históriu a vytvoriť priestor pre kritické myslenie. Prispieť tak k poznatkovo-hodnotovému vzdelávaniu, ktoré kladie dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti dieťaťa spolu
s rozvojom jeho vedomostí a poznania. Vystavené zbierkové predmety k tomu dávali jedinečnú príležitosť. Každý originálny artefakt niesol v sebe príbeh, ktorý sa dal na základe
vedeckých poznatkov rôzne interpretovať. Deti sa tak prirodzene zoznámili s metódami
archeologického výskumu a historického bádania.
V rámci koncepcie výstavy boli nainštalované modely, ktoré dokumentovali
sakrálnu aj profánnu architektúru z obdobia 8. a 9. storočia. S deťmi zo Spojenej školy
internátnej pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava sme prešli výstavou a postupne ro9

zoberali každodenný život na Veľkej Morave, získali poznatky o hospodárstve, remesle
a obchode, taktiež o mocenských bojoch a o viere Veľkomoravanov. Špeciálne pre tento
program dostali deti rukavičky, s ktorými pracujú kurátori a reštaurátori SNM – Historického múzea a mohli sa tak dotýkať niektorých vybraných predmetov a modelov a tak si
danú problematiku ľahšie predstaviť. Súčasťou výstavy bola aj samostatná interaktívna
miestnosť, kde boli inštalované rôzne dotykové prvky, ktoré taktiež pracovali i s hmatom
detského návštevníka. V rámci programu sme rozoberali i tému počiatkov kresťanstva
na našom území. Deti mali k dispozícii dotykové modely kostolov a bazilík z obdobia
Veľkej Moravy, medzi nimi aj model baziliky z Bratislavského hradu.
Po absolvovaní prvej časti vzdelávacieho programu sme sa presunuli do oddychovej miestnosti, kde sa deti občerstvili a odpočinuli si. Následne sme prešli na výstavu
Ľudovít Štúr (1815 – 1856), reformátor slovenskej spoločnosti. V rámci koncepcie výstavy,
ktorá bola pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, SNM – Historické múzeum navrhlo aj samostatnú detskú vzdelávaciu líniu. Pri jej realizácii sme vychádzali z metódy učenia sa na stanovištiach. V samostatnej interaktívnej miestnosti sme
vytvorili štyri stanovištia, každé z nich na inú tému viažucu sa k životu a dielu Ľudovíta
Štúra. Skladajú sa z aktivít zameraných na všetky zmysly detského návštevníka a rozvíjajú
jeho tvorivé, logické či pohybové danosti. Pri každom sa nachádzajú doplňujúce didaktické pomôcky, preto je táto línia vhodná aj pre hendikepovaných návštevníkov, ako sú
napríklad slabozraké a nevidiace deti.
Žiaci zo Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava
sa v rámci prehliadky dozvedeli reálie zo života tejto osobnosti, priblížili sme si jeho prácu
a život zasvätený slovenskému národu, ale taktiež sme si priblížili obdobie romantizmu
a literárnu tvorbu v tomto období. Žiaci sa zahrali na básnikov a skúsili tvoriť verše, skladať slová v štúrovčine, vypočuli si Štúrovu reč na Uhorskom sneme a nakoniec si zaspievali slovenskú hymnu Nad Tatrou sa blýska... a vyskúšali si hru na rytmické nástroje. Tohto
projektu sa zúčastnilo 20 žiakov
zo Spojenej školy internátnej pre
slabozrakých a nevidiacich Bratislava.
S návštevníkmi so zrakovým postihom plánujeme
pracovať aj naďalej. V rámci koncepcií plánovaných výstav na rok
2016 sú zahrnuté vzdelávacie
časti, ktoré budú obsahovať aj
hmatové predmety.
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Dobové tance s tanečným združením Galthilion

3D model Bratislavského hradu

Príbeh Bratislavského hradu
- hmatová výstava

Publikácia Bratislavský hrad
pre nás
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PRÁCA S HENDIKEPOVANÝM
NÁVŠTEVNÍKOM V MÚZEU
NÁVŠTEVNÍCI S PORUCHAMI SLUCHU
Ľubica Majerová
NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Vznik múzea v Kremnici siaha do roku 1890 a patrí k najstarším na Slovensku.
V súčasnosti Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici (ďalej len
NBS – MMM) ponúka návštevníkom štyri expozície:
• Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska,
• Mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny,
• Meštiansky dom – v súčasnosti sa v ňom nachádza dlhodobá výstava Pôvab
kameninových záhrad – Kremnická kameninová továreň 1815 – 1956,
• Galéria s krátkodobými výstavami súčasných umelcov
Bohatá história Kremnice má vlastnú kapitolu školstva a v nej viac ako storočnú
tradíciu vzdelávania detí a mládeže s poruchami sluchu. Vyučovanie žiakov s týmto hendikepom začalo 1. októbra 1903 a mesto je strediskom zrodu ďalšieho rozvoja špeciálnej
pedagogiky na Slovensku a centrom rozvoja organizovanej ústavnej starostlivosti. V súčasnosti je v Kremnici systém vzdelávania a starostlivosti o mládež s poruchami sluchu
od materskej školy po gymnázium, nevynímajúc špeciálne vzdelávanie s ďalšími poruchami a praktická škola.
Je prirodzené, že za tak dlhé obdobie existencie múzea a špeciálnych škôl, došlo
k ich prienikom. Žiaci školy sú pravidelnými návštevníkmi všetkých edukačných programov múzea bez ohľadu na to, či je ich obsahom získavanie vedomostí, alebo tvorivá
činnosť.
Dospelí návštevníci s poruchami sluchu sú zvyčajne bývalí absolventi kremnických škôl
na návšteve mesta, v ktorom prežili detstvo a mladosť, alebo kontinuálne žili v Kremnici
až do dospelosti.
Ako sa správať k návštevníkom s poruchami sluchu v múzeu?
Porucha sluchu je neviditeľné postihnutie, nespôsobuje fyzickú bolesť, ale výrazne ovplyvní život sluchovo postihnutého a jeho rodiny. Nepočujúci, nedoslýchaví a jedinci s poruchami sluchu si uvedomujú, že sa od seba odlišujú problémami, potrebami,
jazykom, kultúrou, filozofiou a štýlom života. Majú svoje kultúrne hodnoty:
• posunkový jazyk – najdôležitejšia hodnota kultúry,
• sociálne vzťahy – spôsob udržiavania kontaktu medzi sebou,
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• literatúru a umenie – majú svoje umenie v posunkovom jazyku,
• históriu – dejiny starostlivosti o nepočujúcich.
Rôzne krajiny sveta odlišujú ľudí s poruchami sluchu ako nepočujúcich alebo
Nepočujúcich. Na našom území vnímame nepočujúcich medicínskym pohľadom s možnosťou liečby alebo odstránenia tohto stavu. V niektorých geopriestoroch sú Nepočujúci
vnímaní ako kultúrna menšina používajúca vlastný posunkový jazyk a špecifickú kultúru.
Komunikácia so sluchovo postihnutými a nepočujúcimi osobami si vyžaduje ovládanie
jednotlivých foriem. Zároveň je potrebné poznať, osvojiť si a používať isté pravidlá, ktoré
sú pri vzájomnej komunikácii počujúceho a nepočujúceho dôležité.
Nadviazanie kontaktu počujúceho s nepočujúcim, resp. rozprávajúcim a odzerajúcim, prebieha upútaním pozornosti a to dotykom, pohybom alebo prostredníctvom inej
osoby. Oslovenie je povolené dotykom podľa spoločenskej normy, čo znamená dotykom
ruky v mieste medzi ramenom a lakťom hornej končatiny, nikdy nie dotykom na prsty (ako
keby ste hovoriacemu zakryli ústa), v prípade sedenia a dôvernejšieho vzťahu je možné
oslovenie dotykom nad kolenom dolnej končatiny. Pre nepočujúceho je veľmi nepríjemný
dotyk v oblasti chrbta a hlavy. Dotyky pri oslovení nesmú byť veľmi jemné, ale ani surové.
Pri upútaní pozornosti skupiny, kde je viac osôb a bolo by zdĺhavé kontaktovať každú
osobu zvlášť, ako napr. v múzeu, je možné využiť na nadviazanie kontaktu blikanie (krátke prerušenie svetla) alebo vibráciu úderom na podlahu (dupanie). Pri prebiehajúcom
rozhovore hovoriaci a odzerajúci (či už posunkovú reč alebo odčítanie z pier) musia udržiavať očný kontakt, nesmie byť medzi nimi prekážka (napr. stĺp, vitrína a pod.), hovoriaci
nesmie byť v tieni, ani v smere odkiaľ prichádza svetlo. Hovoriaci nesmie rýchlo meniť
tému, slová musí vyslovovať zreteľne, správne, nemeniť artikulačný obraz, nekričať, nehovoriť potichu, nepoužívať žargón, archaizmy a cudzie slová, vyvarovať sa homonymám.
Ústa hovoriaceho majú byť vo výške očí odzerajúceho, hovoriaci nesmie hýbať hlavou,
môže využívať mimiku, nie však gestá. Je dôležité nenarúšať osobnú zónu odzerajúceho,
ktorá je nie menej ako 0,5 m a nie viac ako 1,5 m. Počujúci však musí byť na narušenie
svojej osobnej zóny pripravený s vedomím, že sa jedná o bežnú záležitosť.
Odporúčaná dĺžka kvalitatívneho odzerania je pre deti 20 minút, pre dospelého
30 – 40 minút. Hovoriaci nemá rozdeľovať pozornosť medzi nepočujúcich a počujúcich.
Pri komunikácii s nepočujúcim v múzeu, keď je v skupine s počujúcimi, je potrebné počujúcich upozorniť na túto skutočnosť, aby chápali prečo hovoriaci upriamuje na niekoho
pozornosť, udržuje očný kontakt, používa výraznejšiu artikuláciu a podobne.
Pri komunikácii je potrebné vyvarovať sa okolitým zvukom z prostredia alebo
z rozhovorov počujúcich, aj keď sa to zdá nelogické, ale nepočujúci môže vnímať vibrácie
okolitého zvuku či hluku.
13

Deti, žiaci a študenti s poruchami sluchu v NBS - Múzeu mincí a medailí
Pedagogika sluchovo postihnutých je včlenená do špeciálnej pedagogiky. Predmetom pedagogiky sluchovo postihnutých (surdopédie) je zabezpečiť všestranný, optimálny rozvoj sluchovo postihnutých pre nich vhodnou, špecifickou výučbou, výchovou
a pedagogickou podporou.
Múzejná pedagogika sa opiera o všeobecnú pedagogiku a dokáže implementovať svoje prvky do pedagogiky sluchovo postihnutých. Po osvojení si niektorých komunikačných zručností a získaní skúseností je práca v múzeu s takto hendikepovanými
návštevníkmi prirodzená.
V procese múzejného vzdelávania dôležitú úlohu zohráva školský pedagóg, ktorý všetko, čo sa deje v múzeu, musí vysvetliť a tlmočiť do posunkovej reči. Ak na príslušné
slovo žiaci nepoznajú posunkový znak využije daktylovanie, čo znamená, že slovo ukáže prostredníctvom písmen prstovej abecedy. Pre rýchlejšie osvojenie si nových výrazov
alebo slovných spojení, ktoré súvisia s témou, zamestnanec múzea má pripravenú tzv.
lístkovnicu. Lístkovnica je pomôcka, na ktorej je nové slovo napísané, žiaci si ho prečítajú
a ľahšie zapamätajú. Školský pedagóg zároveň spája žiakom pre ich lepšie pochopenie
informácie zo školy s realitou, ktorú vidia v múzeu.
Sluchovo postihnutí vnímajú vibráciu zvuku hmatom alebo počujú hlbšie tóny
zvyškami sluchu a preto radi tancujú (obr. č. 1), majú radi dramatické umenie, majú rozvinutú jemnú motoriku, takže sú zruční (obr. č. 2) a tak každú aktivitu v múzeu je možné
s malými obmenami realizovať aj pre nich. Napríklad ponuku vzdelávacieho programu,
ktorý bol realizovaný v NBS – MMM pre študentov gymnázia o diele Rudolfa Dilonga
s hudbou Tomáša Edelsbergra využili aj študenti gymnázia s poruchami sluchu, kde obsah poézie a texty piesní špeciálna pedagogička tlmočila do posunkovej reči.
Nielenže sa študenti s poruchami sluchu zúčastňujú programov pripravených
pre študentov bez hendikepu, ale múzeum pripravuje špeciálne programy pre ich jednotlivé študijné odbory. Počas výstavy Poézia v dreve ukrytá drevorezbára Jána Homolu
sa autor stretol so študentmi strednej školy a odborného učilišťa pre sluchovo postihnutú
mládež v odbore stolár a veľmi aktívne s nimi besedoval (obr č. 3). Počas výstavy Coronatus Posonii Bratislavské korunovačné medaily a žetóny študenti tejto školy v odbore
odevníctvo z recyklovaného materiálu vyzdobili korunovačné kreslo na ktorom potom
symbolicky korunovali Máriu Teréziu. (obr č. 4).
Zaujímavou aktivitou bola vzájomná spolupráca NBS - MMM a Základnej školy
internátnej pre sluchovo postihnuté deti V. Gaňu na medzinárodnom projekte Krásna
zdravá Európa Mládež v akcii, ktorý bol zameraný na environmentálnu výchovu. V múzeu
sa stretlo 37 žiakov a 19 pedagógov a asistentov zo 6 krajín (Slovensko, Francúzsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Fínsko) a rozprávanie v slovenskom jazyku bolo tlmočené
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do posunkového jazyka. Zároveň bolo hovoreným slovom tlmočené do Anglického jazyka a následne posunkované do ďalších jazykov. Súčasťou návštevy múzea bola tvorivá
dielňa s témou výroby medaily a využitia recyklovaného materiálu.
„Nepočujúci počúvajú očami a rozprávajú rukami“. Múzeum je pre nich priestor,
kde môžu veľa počúvať.
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PRÍLOHA

Obr. č. 1
Žiaci s poruchami sluchu tancujú počas výstavy V objatí Afriky.

Obr. č. 2
Žiaci s poruchami sluchu so svojou pedagogičkou, ktorá má taktiež poruchu sluchu,
pripravujú model na odlievanie medaily zo sadry.
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Obr. č. 3
Drevorezbár
Ján Homola
beseduje so
študentmi
s poruchami
sluchu,
špeciálna
pedagogička
vľavo
tlmočí do
posunkovej
reči.

Obr. č. 4
Pedagogička
posunkovým
jazykom komunikuje
so študentkami
s poruchami
sluchu pri tvorbe
korunovačného
kresla.

17

POUŽITÁ LITERATÚRA
LEONHARDT, Annette. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. 1. vydanie. Bratislava :
Sapientia ES - Pdf UK Bratislava, 2001. 248 s. ISBN 80-967180-8-8
RIDZOŇOVÁ, Romana. Diplomová práca Dramatická výchova ako prostriedok intergrácie
sluchovo postihnutých detí v ZŠI V. Gaňu a v Detskom domove Maurícius Kremnici. Brno :
Janáčkova akadémia muzických umení, 2013. 101 s.
Internetový zdroj:
http://www.nepocujuci.sk/clanok/k-nepocujucim-si-treba-najst-cestu
Informátor:
Alžbeta Schmidtová, učiteľka, Základná škola internátna pre sluchovo postihnuté deti
V. Gaňu Kremnica

18

AKTIVITY SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY
PRÍRODY A JASKYNIARSTVA
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI
URČENÉ PRE SLABOZRAKÝCH
A NEVIDIACICH NÁVŠTEVNÍKOV
Eva Mauritzová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši bolo založené v roku 1930 ako Múzeum slovenského krasu. Svoj súčasný názov
získalo rozhodnutím Ministerstva kultúry SR v roku 1990. Od roku 1950 sídli v budove
starého jezuitského kláštora z konca 18. storočia. Zameriava sa na problematiku ochrany
prírody, chránených druhov a chránených území vrátane jaskýň a ich výplne a tiež na
históriu ochrany prírody a jaskyniarstva na Slovensku. Ako špecializované celoslovenské
múzeum, ktoré je od roku 1999 v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR približuje verejnosti v rámci výstavnej a výchovno-vzdelávacej činnosti mnohé zaujímavé
témy z oblasti živej i neživej prírody prezentujúce činnosť múzea a jeho zbierkový fond
členený na prírodovedné a spoločenskovedné zbierky a tiež archívny fond a archívne
zbierky, ktoré sú v správe špecializovaného verejného archívu múzea.
Výstavné a výchovno-vzdelávacie aktivity múzea sú určené pre všetky vekové
kategórie – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, dospelých návštevníkov, rodiny s deťmi a tiež pre marginalizované skupiny, seniorov a rómsku komunitu. Špeciálnou kategóriou, ktorej sa venujeme už od roku 2003 sú zrakovo hendikepovaní
návštevníci.
Zrak môžeme považovať za jeden z najdôležitejších zmyslov človeka. Využívame
ho ako primárny zmysel pri získavaní až 90 % všetkých informácií. Akékoľvek zrakové
obmedzenie zhoršuje predovšetkým orientáciu. Ak ide o dlhodobé alebo trvalé postihnutie je výrazne ovplyvnená tiež komunikácia, psychická integrita a celkovo aj sociálna
existencia ľudského jedinca. Koho teda považujeme za osobu so zrakovým postihnutím?
Nie každého, u koho sa zraková porucha vyskytne. Väčšina ľudí používa aspoň časť svojho života okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré fungujú ako dostatočná korekcia ich
znížených zrakových schopností. Ich život nie je týmto spôsobom negatívne ovplyvnený alebo len skutočne minimálne. Prejavy takéhoto zrakového obmedzenia nie sú teda
príliš významné. Ak však bežná optická pomôcka nepostačuje a zraková chyba človeka
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spôsobuje komplikácie pri bežných každodenných činnostiach, môžeme diagnostikovať
zrakové postihnutie určitého stupňa.
Ľudia so zrakovým postihnutím sa od ostatných prakticky nelíšia a nechcú byť
výrazne odlišne vnímaní ani okolím. V spoločnosti však existuje veľa mýtov a predsudkov,
ktoré komplikujú postavenie zrakovo hendikepovaných (hlavne nevidiacich) a vytvárajú
zábrany pri stretávaní ostatných ľudí s nimi. Príklad: Nie je pravda, že nevidiaci sú ochudobnení o všetky zrakové vnemy, že nedokážu vnímať farebnosť a pestrosť okolitého
sveta, že im nezáleží na vlastnom zovňajšku a pod. Pravdou je, že vnímajú „viditeľné“ veci
inak ako vidiaci človek, čo však neznamená, že ich nemôžu vnímať kvalitne a hodnotne.
Ak hovoríme o zrakovom postihnutí, musíme brať do úvahy, že podobne ako
ostané druhy zdravotného postihnutia prináša so sebou aj určité sociálne znevýhodnenie.
Zmierňovať dôsledky sociálneho znevýhodnenia a vyrovnávať príležitostí pre znevýhodnené osoby je predovšetkým úlohou spoločnosti. Avšak k tomu, aby pozitívna zmena životných podmienok u človeka s handicapom bola vôbec možná, musí dostať zodpovedajúcu šancu. Jedným z riešení je ponúkať takto znevýhodneným možnosti osobnostného
rozvoja porovnateľné s tými, ktoré majú ostaní členovia spoločnosti. Práve tu môže byť
veľmi účinná participácia múzea ako výchovno-vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie, ktorá
v rámci svojej činnosti vytvára primerané podmienky pre edukáciu danej cieľovej skupiny.
V kategórii zdravotne postihnutých SMOPaJ orientuje svoju činnosť hlavne
na skupinu slabozrakých a nevidiacich návštevníkov (výstavy, prednášky) s dôrazom
na využívanie a rozvoj kompenzačných zmyslov. Zrakovo hendikepovaní jedinci majú
z dôvodu zníženej (alebo nulovej) priepustnosti optického kanála príjem zrakových informácií výrazne znížený alebo aj znemožnený. V dôsledku toho im vznikajú špecifické potreby vo výchove a vzdelávaní, v pohybe a priestorovej orientácii, v sebaobsluhe, v písomnej
komunikácii a tiež pri transformácii optických informácií na poznatky. Niektoré poznatky
(tie, ktoré sú viazané na príjem optických informácií, napr. farba) sa vôbec nevytvoria. Špecifické potreby sú určované spravidla druhom a stupňom zrakového postihnutia a týkajú
sa metód edukácie, komunikácie a spoločenského uplatnenia sa. V rámci realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít je preto potrebné dodržiavať niektoré základné zásady:
a) primeraná teplota, z dôvodu zaistenia optimálnej schopnosti hmatového vní
mania;
b) dostatok svetla, čo umožňuje lepšie zrakové vnímania;
c) obmedzenie hluku, pre nerušené sluchové vnímanie a orientáciu;
d) vhodná úprava priestoru, pre bezpečný pohyb a ľahkú orientáciu.
U slabozrakých osôb je charakteristické zníženie rýchlosti a presnosti vnímania
a zúženie poľa zrakového vnímania. To sa prenáša na ich predstavy, ktoré sú v porovnaní s normálne vidiacimi nejasné, nepresné, prípadne i nesprávne. Pri zrakovom vnímaní
sa slabozrakí rýchlo unavia, čo môže viesť k ďalšiemu znižovaniu ich zrakových možnos20

tí. Slabozrakí majú oslabené videnie, ale na rozdiel od nevidiacich, zrak zostáva ich základným analyzátorom. Z hľadiska prezentácie výstav je potrebné takýchto návštevníkov
podrobnejšie oboznamovať s vystavenými predmetmi a poskytovať im širšie vysvetlenie
javov a vecí, ktoré nie sú schopní samostatne vnímať a správne si ich vysvetľovať.
Porucha označovaná ako zvyšky zraku vytvára medzistupeň, ktorého hornou
hranicou je slabozrakosť a dolnou hranicou slepota. Ide vlastne o najťažšiu slabozrakosť,
pri ktorej je možné rozoznávať predmety až tesne pred očami a to aj s použitím predpísaných optických pomôcok. Jednotlivcov so zvyškami zraku môžeme pritom rozdeliť
na dve skupiny. Jedna z nich viac inklinuje k spôsobom typickým pre nevidiacich, kde
podstatnú úlohu zohrávajú faktory kompenzácie, druhá skupina sa viac približuje k spôsobom poznávania vidiacich.
Slepotu môžeme z fyziologického hľadiska definovať ako stav nedostatku zraku.
Skutočná definícia je však ďaleko komplexnejšia. Úplná slepota je trvalá a celková strata
zraku, kedy postihnutý nie je schopný vôbec vnímať svetlo. Ako praktická slepota sa označuje podstatné zníženie zrakových funkcií. Orientačná schopnosť nevidiacich sa vytvára
súhrnom sluchových, hmatových, kožných, prípadne čuchových vnemov. Tieto kompenzačné zmysly nie sú u nevidiacich vyvinuté prirodzene silnejšie, avšak zdokonaľujú sa tréningom a cielenou výchovou. Pri práci s nevidiacimi návštevníkmi okrem uvedených skutočností je dôležité zohľadniť obdobie života, kedy došlo ku strate zraku. Z tohto pohľadu
rozlišujeme vrodenú a získanú slepotu. Vrodená slepota býva spravidla následkom rozličných poškodení alebo ochorení plodu v prenatálnom období, resp. následkom dedičnosti zrakového defektu. Získaná slepota vzniká ako následok ochorení zrakového aparátu,
centrálnej nervovej sústavy, rôznych komplikácií po infekčných ochoreniach, po úrazoch
a pod. Táto skutočnosť je podstatná z hľadiska vytvorenia a fixácie vizuálnych vnemov
u nevidiacich návštevníkov, čo priamo súvisí so spôsobom a obsahom podávaného výkladu pri prezentácií múzejných aktivít. Je potrebné brať do úvahy, že jednotlivci, ktorí prišli
o zrak počas života (v dospelosti) majú dostatočne vytvorené a fixované vizuálne vnemy,
sú teda schopní vytvoriť si za pomoci hmatu a podrobného opisného výkladu zodpovedajúcu predstavu, v našom prípade o predmetoch prezentovaných na výstavách. Jedinci,
ktorí sú nevidiaci od narodenia alebo prišli o zrak v detskom veku túto schopnosť nemajú
alebo ju majú výrazne zníženú, čo spravidla vyžaduje individuálny prístup.
V oblasti práce so slabozrakými a nevidiacimi SMOPaJ každoročne pripravuje výstavy v rámci cyklu výstav Fragmenty z prírody. Jednotlivé výstavy majú už svoju tradíciu.
V roku 2015 bol realizovaný 13. ročník. Pri príprave výstav múzeum pravidelne spolupracuje s Úniou slabozrakých a nevidiacich, Krajské stredisko v Žiline a od roku 2011 aj so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vystavované sú predmety
zo zbierkového fondu SMOPaJ doplnené popismi vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom
písme a tiež podrobným opisným výkladom, ktorý zodpovedá špecifickým nárokom a po21

trebám danej kategórie návštevníkov. Zbierkové predmety vyberáme tak, aby mali primeranú výpovednú hodnotu vzhľadom k zrakovému postihnutiu návštevníkov.
Prvá výstava cyklu výstav Fragmenty z prírody bola realizovaná v roku 2003. Obsahovala ukážky jaskynnej výzdoby a viacerých druhov chránených obojživelníkov. V archeologickej časti sa mohli návštevníci zoznámiť s neolitickými nádobami, kamennou
sekerkou, púchovskou sponou či barokovým krížikom. V rámci nasledujúcich ročníkov
boli prezentované mnohé ďalšie témy z oblasti speleológie, mineralógie, botaniky, zoológie, archeológie a paleontológie. V roku 2005 bol 3. ročník výstavy s témou jaskyniarstva prezentovaný aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Obľúbené sú predovšetkým
prezentácie živej prírody doplnené zvukmi, ktoré boli pripravené v rokoch 2006, 2007
a 2010. V roku 2010 bola výstava pod názvom Vtáčie druhy doplnená sprievodnou akciou
Spoznávanie drevín a rastlín v exteriéri múzea. V októbri tohto roku sme pripravili výstavu Dravce našich lesov, kde boli predstavené malé i väčšie šelmy a dravé vtáky bežne
sa vyskytujúce na území Slovenska. Okrem podrobného opisného sprievodného slova
a popisov vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme, bola výstava doplnená plastickým
vyhotovením stôp zvierat, zvukmi zvierat a lebkami zvierat. V roku 2014 sme predstavili
obojživelníky, plazy a vodné vtáky a v roku 2015 využívanie jaskýň človekom od praveku
po súčasnosť formou prezentácie rôznych nálezov z jaskýň, ktoré svedčia o činnosti človeka od najstarších dôb a dokumentujú drvenie obilia, výrobu úžitkových predmetov, zhotovovanie textílií a pod. Využívaný je aj náučný chodník v exteriéri múzea, kde sa môžu
slabozrakí a nevidiaci návštevníci priamo zoznámiť so zástupcami rastlín a drevín lúčneho, vodného a lesného biotopu za asistencie špecializovaného múzejného pedagóga.
Od roku 2011 sme začali výstavy spojené s prednáškami prezentovať priamo
v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a od roku 2012 aj v Spojenej škole internátnej pre nevidiacich v Levoči. Priamy kontakt v prirodzenom prostredí
zrakovo handicapovaných nám dáva možnosť lepšie pochopiť a zohľadniť ich špecifické
potreby a zároveň získať spätnú väzbu, ktorá je jedným zo základných predpokladov neustáleho skvalitňovania práce v danej oblasti.
Aktivity SMOPaJ v oblasti výchovy a vzdelávania zrakovo znevýhodnených sú
zamerané na získavanie, rozširovanie a upevňovanie poznatkov z oblasti živej i neživej
prírody a budovanie environmentálneho povedomia s dôrazom na využívanie kompenzačných zmyslov. Základom je špecifický prístup a aplikácia adekvátnych metód
a foriem realizácie výchovno-vzdelávacích aktivít vzhľadom k individuálnym možnostiam a schopnostiam danej cieľovej skupiny. Ako kultúrna a výchovno-vzdelávacia
inštitúcia tak múzeum významnou mierou prispieva k vytváraniu príležitostí pre všestranný osobnostný rozvoj a integráciu osôb so zrakovým postihnutím do života spoločnosti.
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DEBARIERIZOVANÉ MÚZEUM - ZNAČKA
KVALITY
Jozef Balužinský
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
Debarierizácia múzea – aktivita odporúčaná stratégiou rozvoja múzeí1? Činnosť
múzejníkov, vyvolaná snahou podobať sa západoeurópskym kolegom? Potreba múzejníkov - altruistov snažiacich sa osvietensky pôsobiť na spoločnosť? Alebo iba napĺňanie
dedičných socio-kultúrnych vzťahov, v našej podstate, nutnosť i potreba pomáhať blízkym osobám v boji z nepriazňou osudu? Každý, kto mal možnosť zapojiť sa do podobných projektov neprihliadajúc na počiatočné impulzy alebo motivácie, našiel odpovede na tieto otázky.
Stratégia rozvoja múzeí odporúča sprístupňovať kultúrne pamiatky všetkým
osobám bez ohľadu na hendikep. Kto prekročil Rubikon2 debarierizácie, nebude sa zdržiavať odškrtávaním splnených bodov stratégie. Keby napĺňanie stratégie múzeami bolo
tak prestížne, určite máme debarierizované všetky múzea. Možnosť podobať sa vyspelým kultúrnym inštitúciám západu je veľkou motiváciou a zároveň školou. Pre postkomunistické múzea je veľkou výhodou, že majú možnosť skrátiť si cestu k cieľu. Vyhnúť
sa chybám a nedostatkom, ktoré naši západoeurópski kolegovia prekonali prirodzeným
vývojom. V tomto prípade nie je na mieste ostych a hanba pri preberaní západných
postupov a vzorov. Nie všetky produkty západnej civilizácie majú degeneračný vplyv
na našu kultúru. Preto vhodný výber postupov a aplikácia rešpektujúca naše kultúrne
špecifiká môžu vytvoriť vzory vhodné nasledovania. O altruizme, osvietenstve a exhibicionizme medzi múzejníkmi nechcem rozprávať. Je ťažké spájať exhibicionizmus, altruizmus a osvetovú činnosť, ale práve ich kombinácia sa javí ako možné riešenie v komunikácii medzi múzeom a verejnosťou. Za verejnosť pokladáme všetky skupiny obyvateľstva.
Pre vysvetlenie a následné použitie je potrebné spomenúť, že debarierizáciu berieme
ako istú formu komunikácie medzi múzeom a návštevníkmi. Svojím obsahom sa dá zaradiť medzi moderné spôsoby komunikácie ako napr. marketingová komunikácia, postavená na vhodne zvolenom komunikačnom mixe. Marketingová komunikácia môže byť
označená tiež ako propagačná stratégia a je súčasťou spomínaného mixu. V komunikačnom prostredí múzea balík komunikačných komponentov vytvára vzťahy medzi návštevníkmi, múzeom, personálom múzea, sponzormi, zriaďovateľom, odbornou verejnosťou
1
Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018. Dostupné na internete:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-153642?prefixFile=m_
2 Rubikon, rieka na severe Talianska tvoriaca hranicu medzi Predalpskou Galiou a Talianskom. Gaius Julius Caesar
prekročením Rubikonu roku 49. pred n.l. začal občiansku vojnu. Pred prekročením rieky predniesol pamätnú vetu „kocky sú hodené“ čím naznačil nezvratnosť rozhodnutia.
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a samosprávou.3 Práve medzi prvky komunikačného mixu, môže patriť prezentácia modrých symbolov, označujúcich určitý stupeň kvality. Symbol neinterpretuje iba samotnú
skutočnosť debarierizácie a kvalitatívnu úroveň, ale taktiež edukačne pôsobí na návštevníkov v problematike znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ide o takzvanú kultúrnu
edukáciu. Teda nie len o vzdelávanie v rámci prezentácie kultúrneho dedičstva, ale o interpretáciu symbolov a skrytých odkazov obsahujúcich kultúrnosť spoločnosti starajúcej
sa o napĺňanie potrieb všetkých členov bez ohľadu na ich momentálne postavenie. V praxi to znamená, že i jedinečný počin v dnešnej dobe bez dobrej propagácie a následného
vyhodnotenia je naplnený len na polovicu. Debarierizácia múzea, ako aktivita opierajúca
sa o napĺňanie podstaty múzea, stratégie rozvoja múzeí, kopírujúca aktivitu západných
múzeí, prináša múzeu možnosť seba prezentácie. Zároveň múzeum pôsobí na verejnosť
osvetovo a edukačne v problematike rúcania bariér a všeobecných predsudkov. Počínanie múzejníkov na hranici altruizmu ich v tomto prípade posúva v spoločenskom rebríčku nahor a upevňuje slabnúci múzejnícky stav.
Múzeá, organizácie fungujúce z príspevkov a dotácií, inštitúcie oplývajúce obrovským potenciálom, každý deň bojujú so spoločenskými predsudkami. Múzeum ako
symbol konzervatívneho spolku vedátorov je dávno prežitým predsudkom.4 Využitie múzejného potenciálu závisí od schopnosti múzea komunikovať s okolím. Neberie sa iba
bezprostredné okolie zastúpené návštevníkom vo vnútri múzea. Komunikačné kanály
majú rôzne smery a úrovne. Prvoplánová línia toku informácií medzi múzeom a návštevníkom má odstrániť znakovú bariéru pri dekódovaní múzea.5 Medzi takéto znaky vytvárajúce obraz moderného múzea patria všeobecné symboly prezentujúce debarierizovaný
priestor. Modré symboly skrývajú informáciu, ale tiež potenciál. Správne dekódovanie
prinesie, okrem iného, informácie o priestore pripravenom na návštevu marginalizovanej
skupiny. Vedľajším produktom semiózy je informácia o vzťahu inštitúcie k návštevníkom
všeobecne. Znak vypovedá o rovnoprávnosti v prístupe k informáciám o kultúre, o vzťahu
medzi múzeom a návštevníkmi a o kritériách inakosti proti spoločenskej všeobecnosti.
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (ďalej iba Ľubovnianske múzeum) začalo debarierizačné aktivity, ako reakciu na žiadosť o aplikáciu vedeckej práce, katedry muzeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Samotné vytváranie debarierizovaných expozícií múzeum v Starej Ľubovni bolo rozdelené do viacerých etáp.
1. Etapa
V roku 2011 sa Ľubovnianske múzeum rozhodlo prijať výzvu na spoluprácu
pri realizácii študentského projektu v rámci diplomovej práce, ktorá navrhovala postupné sprístupňovanie expozície pre potreby nevidiacich a slabozrakých. Spolupráca múzea
3 PLICHTOVÁ, M. 2014. Nástroje marketingovej komunikácie a ich efektívne využitie. s. 19. In Mediálna sebaprezantácia a budovanie individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. 2014
4 ZELINOVÁ, H. 2014. Špecifikácie komunikácie s verejnosťou. s. 11. In.: Mediálna sebaprezantácia a budovanie
individuálneho imidžu múzea v 21. storočí. 2014
5 WAIDACHER, F.: Príručka všeobecnej muzeológie, 1999, s.135.
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a autora štúdie (diplomovej práce)6 vytvorila základnú osnovu na samotnú realizáciu.
Koncepcia bola postavená na štyroch pilieroch:
• Vytvorenie vodiacej línie na pohyb po vymedzenom priestore MĽA7. Vodiaca línia je súborom technických prvkov doplnených o reliéfnu mapu a informácie na štítkoch
v Braillovom písme8 zakomponovaných do priestoru, na základe ktorých sa návštevník,
ovládajúci znakovú reč, dokáže pohybovať v priestore.
• Sprievodca v Braillovom písme. Druhý pilier je tlačený textový sprievodca obsahujúci informácie v Braillovom písme o sprístupnených objektoch MĽA, dostupný v pokladni na bezplatné zapožičanie.
• Trojrozmerné modely objektov (obrázok č.1.). Vytvorené modely sú zmenšeninami vybraných objektov a tvoria súčasť inštalovaných prvkov na vodiacej línii pred samotným objektom. Súčasťou modelu je popis v Braillovom písme informujúci o názve
daného objektu.
• Haptická expozícia9. Expozícia je súčasťou objektu začleneného do prehliadky
a obsahuje výber predmetov bežnej potreby prezentovaných v expozíciách. Predmety sú
označené štítkami v slepeckom písme.
Debarierizácia priestoru MĽA spočívala v kombinácii všetkých prvkov uvedených ako piliere koncepcie. Syntéza vymenovaných prvkov vytvorila návod, ako sa pohybovať bezpečne v priestore a ako získavať informácie o vybranej expozícií.
2. Etapa
Realizácia úprav expozície MĽA pre zrakovo postihnutých návštevníkov rozšírila možnosti ich návštevnosti, preto sa múzeum rozhodlo pokračovať v rozširovaniu
takto upravených expozícií. V roku 2012 bol za pomoci Dotačného systému MKSR10 vytvorený tlačený sprievodca po hrade Ľubovňa v Braillovom písme, doplnený o reliéfne
obrázky11 vybraných exponátov hradu. Samotný sprievodca opisujúci stručné dejiny
hradu Ľubovňa a jeho najzaujímavejšie časti je súčasťou programu debarierizácie hradu
pozostávajúceho z :
• Vodiacej línie12. Línia je opatrená odkazmi v Braillovom písme na drevených tabuľkách umiestnených na kľúčových miestach, ktoré umožňujú výstup z parkoviska pod hradom na prvé nádvorie, pohyb po prvom nádvorí a pohyb v haptickej expozícii - lapidáriu.
6 DEMIAN, T. 2011. Návrh debarierizácie Národopisnej expozície v prírode v Múzeu v Starej Ľubovni s akcentom
na nevidiaceho návštevníka. (Diplomová práca). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Katedra múzeológie,
2011. 88 s..
7 MĽA – Múzeum ľudovej architektúry v správe Ľubovnianskeho múzea, súbor premiestnených drevených objektov
v podhradí.
8 Braillovo písmo – špeciálny druh znakového písma určeného pre osoby postihnuté stratou zraku.
9 Haptická expozícia – expozícia založená na komunikácii (odovzdávanie informácií) pomocou dotykov rukami.
10 Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program 6-kultúra znevýhodnených skupín
11 Reliéfny obraz – dvojrozmerný obraz vytvorený na priesvitnej fólií čitateľný hmatom
12 Súbor technických prvkov osadených na zemi ako zábradlie alebo terénne prekážky limitujúce pohyb mimo
vymedzenú trasu
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• Bronzovej makety hradu (obrázok č.2) s popisom objektov v slepeckom písme vyrobenej z bronzu v mierke 1:200, na výrobe ktorej sa podieľali Vojenské Lesy š.p.
a OZ Priatelia hradu Ľubovňa13
• Haptickej expozície – lapidária, priestor expozície kamenných artefaktov informujúcich o stavebnom vývoji hradu Ľubovňa.
Príprava línií na hrade a v expozíciách ľudovej architektúry bola konzultovaná
s odborným garantom ÚNSS14 a počas realizácie bola pravidelne verifikovaná. Nezanedbateľný je prínos pracovníkov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, podieľajúcich sa na praktickej realizácii tlače a hlavne ich pomoc pri tvorbe zložitých
foriem na výrobu reliéfneho obrazu ako súčasti tlačeného sprievodcu po hrade.
3. Etapa
V prvých dvoch etapách sa Ľubovnianske múzeum zameralo na debarierizáciu
priestoru pre skupiny so stratou alebo poškodením zraku. Tretia etapa bola zameraná
na skupinu osôb, ktorých obmedzením je čiastočná alebo celková strata sluchu. V tomto prípade bola zvolená forma sprístupňovania postavená na používaní najmodernejších technologických postupov a zariadení. Samotná skupina nepočujúcich nemá
obmedzenie v pohybe po priestore, preto sa všetky prvky sústreďovali na šírenie informácií v posunkovej reči15 a ich dostupnosť pre danú skupinu obyvateľstva. Výsledkom
snaženia je virtuálny sprievodca hradom v posunkovej reči obsahujúci pretlmočený
sprievodný text po hrade Ľubovňa umožňujúci samostatnú prehliadku. Text v znakovej reči obsahuje informácie o histórii hradu a o expozíciách na hrade doplnené o
množstvo posunkových novotvarov vytvorených priamo pri tvorbe textu pedagógmi
a žiakmi Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša v Prešove. Virtuálny sprievodca je
rozdelený podľa expozícií na hrade a je možné si ho pri vstupe do expozície stiahnuť
- načítaním, pomocou zariadenia obsahujúceho aplikáciu na čítanie QR - kódov16. Medzi štandardne dostupné zariadenia sa považujú mobilné telefóny s operačným systémom. Pre návštevníkov bez takto vybavených mobilov je pripravených päť zariadení na
zapožičanie. Otvorenie línie pre nevidiacich a slabozrakých 16.5. 2013 a sprístupnenie
hradu nepočujúcim 11.11. 2013 vytvorilo jedinečnú kombináciu z pohľadu slovenskej
muzeológie. Samotná prehliadka hradu počas letných mesiacov (jún - august) je obohatená o vystúpenie sokoliarov, ktorá je produktom doplňujúcim regeneráciu telesne
a duševne postihnutých návštevníkov formou animoterapie, označenej podľa zástupcov vykonávajúcich terapiu: avesterapia.
13 OZ Priatelia hradu Ľubovňa – združenie priaznivcov histórie a hradu založené na podporu vzdelávania verejnosti
zameranej na dejiny hradu
14 ÚNSS- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
15 Posunková reč- systém znakov vytváraný rukami doplnený o mimiku tváre
16 QR – kód, Quick Response (Rýchla reakcia)- dvojrozmerný čiarový kód obsahujúci zakódovanú webovú adresu
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4. Etapa
Zatiaľ poslednou etapou zrealizovanou v Ľubovnianskom múzeu bola výroba virtuálneho sprievodcu v posunkovej reči pre potreby MĽA a modernizácia reliéfnej
mapy osadenej na vstupe do MĽA. Múzeum sa pri tvorbe nových expozícií snaží reagovať na potreby návštevníka a zároveň napĺňať doporučené strategické plány na Sprístupňovanie expozícií a výstav osobám so zdravotným postihnutím, seniorkám/
seniorom a skupinám obyvateľstva patriacim k sociálne znevýhodneným spoločenstvám17 vypracované vládou Slovenskej republiky na obdobie do roku 2018.
Pri pohľade na etapy debrierizácie múzea je možné vidieť taktiež rozsah finančných nákladov od minimálnych nákladov pri realizácii prvej etapy cez etapy, kde sa podieľalo na realizácii viacej subjektov zlúčením finančných zdrojov (2. etapa). V nasledujúcich projektoch (etapa 3. a 4.) výrazne podporených grantovým programom Ministerstva
kultúry SR múzeum mohlo pristúpiť k využitiu moderných technických a technologických
postupov. Možnosť porovnať náklady a postupy prinieslo poznatky, že nie je priama úmera medzi množstvom finančných zdrojov a ohlasom medzi klientmi. Pri snahe o sprístupnenie kultúrnej pamiatky nie je najdôležitejšia výška finančného balíka. Dá sa realizovať
projekt na etapy, alebo v menej nákladnej verzii a s podobnými výsledkami. Čakanie na
veľký balík peňazí neurýchli debarierizáciu inštitúcií. Práve naopak, predlží čas realizácie,
pretože málokedy sa podarí naraz získať plnú sumu. Projekt v Ľubovnianskom múzeu odštartoval aktivitu, ktorá prinášala ovocie všetkým stranám. Znevýhodnené skupiny získali
prístup k pamiatkam, múzeum získalo nový rozmer, zvýšilo svoj spoločenský kredit, medzinárodné uznanie, marketingové body a poznanie o využiteľnosti projektu pre ďalšie
skupiny obyvateľstva (nepočujúci). Realizátori projektu získali skúsenosť a pocit na nezaplatenie v podobe neskrývanej vďaky bezprostredne tešiacich sa návštevníkov. Múzeum
je závislé na návštevníkoch. Nejde výhradne o ekonomické ukazovatele, ale o reflexiu
múzea prezentovanú návštevou verejnosti. Samotná spätná väzba nie je iba vyplneným
dotazníkom v pokladni, poďakovaním na webovej stránke alebo kritické pripomenutie organizačných alebo expozičných nedostatkov v knihe návštev. Ale ide o hodnotenie debarierizačných aktivít verejnosťou, priamymi návštevníkmi. Všeobecný záujem o informačné
tabule v braillovom písme a o tabuľky pre nepočujúcich označené QR kódom potvrdzujú
správne smerovanie. Sú predmetom pozitívnych reakcií a práve takéto informácie potvrdzujú správnosť rozhodnutia pred prekročením spomínaného Rubikonu.
Súčasná doba je svedkom prudkých zmien vo všetkých oblastiach života. Kultúra nie je mimo tohto diania. Múzeum v snahe zostať v priamom kontakte so spoločnosťou musí prehodnocovať vzniknuté situácie a primerane reagovať. Takéto smerovanie
potvrdzuje Vladimír Jůva tvrdením, že dnešné múzea v snahe priblížiť sa spoločnosti neváhajú prispievať urbanistickými koncepciami a pozvoľna sa stávajú miestami stretnutí
17
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a diskusií.18 Debarierizácia Ľubovnianskeho múzea je kultúrnou zmenou a priestorom
stretnutí a diskusií, čo potvrdzuje takmer 150 000 návštevníkov ročne. Táto zmena priniesla Ľubovnianskemu múzeu debarierizačný modrý symbol ako značku kvality. Ale ani
návštevnosť nestačí na realizáciu veľkých vecí. Je potrebné niekedy pomoc prijať, aby
sme ju mohli ponúknuť. Preto nemôžeme zabudnúť na partnerov a donátorov, ktorí významnou mierou prispeli k sprístupneniu dominanty severného Spiša – Ľubovnianskeho
hradu a Múzea ľudovej architektúry pod hradom. Medzi najväčších podporovateľov aktivít spojených s sprístupňovaním kultúry znevýhodneným skupinám patrí Ministerstvo
kultúry cez dotačné programy, v našom prípade taktiež zriaďovateľ múzea - Prešovský samosprávny kraj, OZ Priatelia hradu Ľubovňa, Vojenské lesy š.p. a nezanedbateľnou a nemenej dôležitou je odborná pomoc Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Knižnice
Mateja Hrebendu v Levoči a Spojenej školy internátnej Pavla Sabadoša v Prešove.
Na záver je potrebné povedať, že je jedno, aký si zvolíte dôvod na debarierizáciu. Môžete napĺňať stratégiu rozvoja múzeí, byť altruistom, fanúšikom západných postupov alebo len človekom, ktorý vo svojej podstate chce a môže pomáhať tým, ktorí
si sami pomôcť nemôžu. Nebojte sa prípadných nedostatkov a pripomienky berte ako
návod, ako robiť ďalšie etapy lepšie. Múzeá vo svojej niekoľko tisíc ročnej histórii prešli
rôznymi vývojovými etapami. Od exkluzívnych súkromných verejnosti neprístupných
zbierok k dnešnému trendu smerujúcemu k otvorenosti ku všetkým. Nebojme sa preto prekročiť Rubikon debarierizácie.
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JŮVA, V.: Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. 2004. s. 29.

PRÍLOHA

Obr. č. 1
Trojrozmerná maketa objektu - Dom pastiera z Litmanovej v skanzene
– Stará Ľubovňa

Obr. č. 2
Trojrozmerná maketa hradu, 1. nádvorie hradu Ľubovňa v Starej Ľubovni
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POŽIADAVKY NA SPRÍSTUPŇOVANIE
VÝSTAV A EXPOZÍCIÍ MÚZEÍ OBČANOM
SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
Jozef Hlubovič
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Cieľom úplnej integrácie občanov so zdravotným postihnutím je umožniť týmto
spoluobčanom získavať informácie kultúrneho dedičstva a prispievať k rozvoju osobnosti jednotlivca, k čomu nás zaväzuje aj legislatíva:
• Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života
• Zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou
• Dohovor OSN o právach občanov so zdravotným postihnutím
Cieľom sprístupnenia výstavy pre skupinu zrakovo postihnutých jedincov
je umožniť oboznámiť sa s obsahom prostredníctvom vlastných vnemov – hmatom, sluchom a v prípade slabozrakých občanov aj zväčšeným alebo schematickým zobrazením
vybraných exponátov. V tomto príspevku by sme sa radi zaoberali konkrétnymi návrhmi
a opatreniami, ako dosiahnuť cieľ sprístupnenia .
Na to, aby mohli nevidiaci a slabozrakí návštevníci múzeí a výstav bez problémov, ale najmä bez cudzej pomoci vnímať vystavené exponáty, je potrebné zabezpečiť
niektoré technické princípy formou špecifických opatrení.
Pri tvorbe výstav a expozícii pre skupinu občanov so zdravotným postihnutím
je potrebné implementovať technické a organizačné zabezpečenie, ktoré musia byť v súlade s požiadavkami intaktnej populácie, návštevníkov výstav. Splnenie špecifických požiadaviek handicapovaných osôb by nemalo narušiť celkový charakter výstavy, nemali by
byť rušivé pre ostatné skupiny návštevníkov. Základný predpoklad každej výstavy je, aby
opatrenia umožnili bezpečnosť pohybu návštevníkov. Tieto technické princípy nevyžadujú nijaké dodatočné finančné náklady, a ak áno, tak len v minimálnom rozsahu.
Bezbariérové úpravy tvoríme už v exteriéri pred budovou, od zastávky MHD,
od parkoviska. Mali by sme myslieť na to, že zrakovo postihnutí môžu navštíviť našu výstavu samostatne, bez sprievodcu, preto by naše úpravy mali zahŕňať označenie schodov
reflexným náterom, vodorovným pruhom presklených výplní, označenie výťahov a pod.
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Na zabezpečenie samostatného pohybu nevidiacich a slabozrakých, môžeme
vytvoriť vodiace línie, ktoré môžu byť tvorené ako umelé alebo prirodzené. Medzi umelé
patria koberce v smere pohybu, rozmiestenie výstavných stolov, panelov, zábradlí. Prirodzené línie sú steny, zmeny nášľapných povrchov v interiéri ako aj v exteriéri. Vodorovné
umelé línie by nemali byť vytvárané prostredníctvom visutých reťazí, lán, tieto nedokážu
návštevníkovi zabezpečiť pevnú oporu.
Na zabezpečenie popisu exponátov používame kombináciu zväčšeného
a braillového písma. Dbáme na to, aby daný popis bol dostupný hmatom, zväčša ho
umiestňujeme vpravo od exponátu. Ak je to možné, popis by mal byť vo vodorovnej polohe s pevným podkladom napr. stôl, ak ide o popis vo zvislej polohe napr. na paneli
dbáme o to, aby bol pevne ukotvený. Popis by mal spĺňať pravidlá jasnej tlače, veľkosť
písma v rozsahu 14-20 bodov, bezpätkový font, kontrast písma a podkladu.
K bezbariérovým úpravám patrí aj osvetlenie, ktoré by malo byť rozptýlené. Nevhodné sú bodové osvetlenia konkrétnych exponátov. Dôležité je, aby výstavu netvorili
lesklé plochy ako sklo, nerez a pod, ktoré vytvárajú odlesky a môžu spôsobovať dezorientáciu občanom so zvyškami zraku. Dbáme o to, aby jednotlivé miestnosti boli približne
rovnako osvetlené, aby návštevníci nevchádzali z osvetlenej miestnosti do tmavej, čo
môže spôsobiť istú dezorientáciu z dôvodu dlhšieho prispôsobovania sa na zmenené
svetelné podmienky.
Zrakovo postihnutí spoluobčania sú dnes vhodne vybavení kompenzačnými
technológiami ako napríklad mobilnými telefónmi s hlasovými výstupmi. Popisy exponátov môžeme zabezpečiť QR kódmi, ktoré by si náš zrakovo postihnutý zosnímal mobilným telefónom s pripojením k internetu. Toto opatrenie je otázkou blízkej budúcnosti,
keď budeme musieť zabezpečiť tvorbu QR kódov, umiestnenie popisov na serveri, zabezpečenie Wi-Fi pripojenia na výstave.
Dnes si vieme ešte pred návštevou zrakovo postihnutého návštevníka pripraviť rôzne
materiály vytlačené vo zväčšenom, či Braillovom písme. Informácie o výstave s jednotlivými popismi vieme zavesiť aj na stránku vystavovateľa tak, aby sa návštevník už vopred
vedel oboznámiť s exponátmi pred vstupom na výstavisko.
K dobrým technickým opatreniam je vhodné zabezpečiť aj organizačné opatrenia, ktoré tvoria napríklad primerane vyškolený personál. Sprievodca by mal patričným spôsobom vysvetliť nevidiacemu daný exponát a to názorným popisom. Mal by mať
zvládnuté základné techniky sprevádzania nevidiacich občanov.
Expozície sprístupnené vnímaniu nevidiacich sú však užitočné aj pre vidiacich
návštevníkov. Zvlášť vhodné sú modely a exponáty, ktorých sa môžu dotýkať. Umožňujú
oboznámiť sa s detailmi architektonických diel, ktoré pre ich rozmer a reálne umiestnenie
nie je možné dostatočne obsiahnuť zrakom. Je možné oboznámiť sa s taktilnými charak32

teristikami povrchu exponátov, ktoré sú ich významnými atribútmi často zanedbávanými
alebo neznámymi pre vidiacich ľudí. Takéto expozície sa tak stávajú dôležitými zdrojmi
poznania aj pre vidiacich žiakov a študentov.
Verím, že táto prezentácia pre Vás bola inšpiráciou vo vašej dlhodobej práci
v sprístupňovaní výstav a expozícii pre rôzne skupiny zdravotne postihnutých návštevníkov.
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DOTÝKAJTE SA PROSÍM!
František Hasaj
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Podľa prognóz Svetovej zdravotníckej organizácie vzrastie do roku 2020 počet
nevidiacich na 76 miliónov a slabozrakých na 300 miliónov, ročne oslepne 7 miliónov
ľudí, piatim miliónom sa podarí zrak čiastočne prinavrátiť. Množstvo sprostredkovaných
informácií, ktoré sú väčšinou vnímané zrakom sa pohybuje medzi 70 – 80 %. Toto množstvo musí zrakovo postihnutý človek získať inou formou. Človek prijíma väčšinu informácií o svojom okolí zrakom, väčšinu pojmov si vytvára na základe zrakových vnemov
a väčšina toho, čo nám zanechali naši predkovia, čo chceme odovzdať našim súčasníkom
alebo zachovať pre našich potomkov, je určené na vnímanie zrakom. Je to prirodzené,
zrak umožňuje bezkontaktné vnímanie na diaľku a umožňuje paralelne vnímať obrovské
množstvo informácií.
Tým, čo nevidia zostávajú v lepšom prípade ostatné zmysly – sluch, hmat, čuch
a chuť. Sluch síce umožňuje vnímať priestor, ale zvuková informácia prebieha sériovo v čase
a nedá sa zastaviť, v lepšom prípade sa dá len zopakovať. Vnímanie hmatom je kontaktné,
mnohé objekty sú nedosiahnuteľné, iné sú na dotyk nebezpečné, alebo by sa mohli dotykom poškodiť. Naviac objekty je obvykle možné vnímať hmatom len parciálne a na vytvorenie ucelenej predstavy o celku treba vynaložiť značné mentálne úsilie. Teda ako skutočné
prostriedky poznávania nahrádzajúce zrak nám zostávajú sluch a hmat.
Žijeme vo svete presýtenom informáciami a pre účasť na tomto živote je nevyhnutné mať prístup k informáciám a byť informovaný. Špeciálnym zdrojom informácií
sú múzeá a výstavy. Sústreďujú rôzne druhy objektov špeciálne na to, aby sa s nimi
mohli ľudia oboznámiť, aby na jednom mieste našli objekty, ku ktorým by sa inakšie
mohli dostať len veľmi ťažko, aby boli zdôraznené ich súvislosti. Opäť však najmä prostredníctvom zraku. Exponáty treba chrániť pred opotrebovaním a poškodením a najjednoduchšie je to ich umiestnením z dosahu návštevníkov, zatvorením do vitrín, alebo
aspoň zákazom dotýkania sa. Celkom pochopiteľný postup, ale čo s tými, ktorí na exponáty nedovidia?
Návšteva kultúrnych inštitúcií a podujatí je významným obohatením života
nevidiacich a slabozrakých osôb, faktorom podporujúcim rozvoj ich osobnosti, rozširujúcim obzor ich poznania, zvyšujúcim ich kultúrnu a vzdelanostnú úroveň. Návšteva
týchto inštitúcií je pre nich významným zážitkom už len z dôvodu výnimočnosti prostredia a jeho atmosféry, výkladu prostredníctvom hovoreného slova, akustických vnemov, spoločenskej komunikácie a pod. Konkrétne opatrenia sprístupňujúce exponáty
34

hmatom a zvyškom zraku sú však nevyhnutnou podmienkou na získanie adekvátnej
predstavy o konkrétnych exponátoch i na získanie všeobecnej predstavy o prezentovanej téme.
Medzi základné zásady sprístupňovania expozícií, kedy sa dá hovoriť, že daná
výstava je prispôsobená pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov, patrí súbor opatrení, medzi ktoré určite patrí:
- bezbariérový prístup k exponátom, vodiaca línia prirodzená alebo účelovo vyrobená,
- reliéfna mapa priestorov výstavy, umiestnená pri vstupe a doplnená popisom výstavy
a legendou jednotlivých exponátov v Braillovom písme,
- popisky exponátov v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači (zásady jasnej tlače, ich
správne umiestnenie, správny zápis Braillovho písma,... ),
- výber charakteristických exponátov a výroba ich kópií určených na dotýkanie,
- zhotovenie katalógu celej alebo sprístupnenej výstavy s popisom exponátov a reliéfny
mi obrázkami vybraných exponátov,
- vyhotovenie 3D objektu pri vstupe na výstavu (napr. celý objekt hradu - predstava celku),
- vyškoliť pracovníkov múzeí na sprevádzanie a komunikáciu s takýmto návštevníkom.
Existujú tri základné oblasti potrieb, v ktorých majú zrakovo postihnutí špecifické problémy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu ich života:
1. sprístupňovanie tlačených a písaných informácií (čítanie, spracovanie
písomných informácií, tlač, televízia, prístup ku kultúrnym hodnotám – obrazy,
arhitektúra, múzeá, divadlo atď.)
2. samostatnosť a nezávislosť v jednaní (priestorová orientácia a samostatný
pohyb, sebaobsluha, samostatné vybavovanie a vystupovanie v rôznych
situáciách atď.),
3. vzdelávanie, pracovné uplatnenie a spoločenské začlenenie
Zrakovo postihnuté osoby majú problémy so získavaním informácií, ale vďaka
širokému spektru kompenzačných pomôcok zapájajú do tohto procesu náhradné zmysly, ako je sluch a hmat. Ale ani podrobný hlasový popis im nevytvorí dokonalú predstavu
popisovaného objektu. Práve preto má hmatové vnímanie nezastupiteľné miesto pri získavaní informácií, a to nielen prostredníctvom Braillovho písma, ale aj prostredníctvom
rôznych modelov, reliéfov a tyflografických zobrazení.
Vo všeobecnosti sa hmat člení na pasívny, aktívny a sprostredkovaný. Z pohľadu tejto
témy sa budem venovať hmatu aktívnemu, ktorý vzniká ako výsledok aktívneho ohmatávania objektov a umožňuje nielen odraz jednotlivých vlastností a kvalít, ale dáva informáciu o tvare a obrysoch objektu a takto vytvára ucelený vnemový obraz. Tento druh hmatu
sa odborne nazýva haptika.
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Haptika (z gréc. haptó – dotýkať sa) je podľa defektologického slovníka definovaná ako hmatové vnímanie v zmysle poznávania predmetov a javov ako celku, ako aj
vzťahov medzi nimi. Rozlišuje sa v troch základných formách: model, reliéf a tyflografika.
Model vyjadruje skutočnosť v troch dimenziách a redukuje niektoré znaky skutočného objektu ako napríklad rozmery, farebnosť, povrchovú štruktúru a detaily.
Reliéf vzniká kombináciou plastiky s kresbou a plastickým modelovaním
na ploche znázorňuje trojrozmerný objekt. Predstavuje prechodnú formu medzi modelom a tyflografickým zobrazením.
Tyflografika (z gréc. tyflos – slepý, grafó – písať, kresliť) zobrazuje trojrozmerný
objekt reliéfnymi čiarami v dvojrozmernej ploche. Tretí rozmer je redukovaný natoľko, že sa
už jedná o techniku grafickú. Čitateľnejšia je reliéfna čiara pozitívna (vypuklá – konvexná)
ako negatívna (konkávna). Je tiež kompenzačným prostriedkom zraku u osôb so zvyškami
videnia a preto má mať podobu nielen reliéfne haptickú, ale aj vizuálne farebnú.
V praxi rozlišujeme dva druhy reliéfneho zobrazenia: statické a dynamické. Ku statickým sa radí reliéfny bod, reliéfna čiara a reliéfna plocha (raster). Pri dynamických sa používa niektorá z týchto častí v pohyblivom prevedení (napr. reliéfny ciferník hodiniek).
Medzi technologické postupy používané na vytváranie tyflografického obrazca patria najčastejšie tieto technológie:
Koláž, ako ručné stvárňovanie pomocou nalepovania prírodných alebo podobných materiálov, je najvernejšia hmatová ilustrácia. Kmeň stromu je vyrobený z kôry stromu,
listy z papiera, zviera z kožušiny či oblečenie z látky dávajú obrázku dojem, ako keď poznávame skutočné obrázky. Každý exemplár je originálom, a to sa premieta aj do jeho ceny.
Strojovo–mechanické stvárnenie, kde základom tejto technológie je vytvorenie objektu v počítači, cez počítačovú grafiku. Existujú dva základné druhy grafiky, a to 2D
a 3D. 2D grafika je daná dvoma dimenziami – šírkou a výškou, kde spolu vytvára plochu,
teda rovinu. Podľa spôsobu vzniku sa delí na rastrovú a vektorovú. Rastrovým obrazom
sú maľby alebo fotografie, kde obraz je tvorený množstvom obrazových bodov – pixelov. Jeho nevýhodou je strata kvality pri zmenšovaní a opätovnom zväčšovaní. Vektorová
grafika sa neskladá z bodov, ale z objektov a geometrických útvarov a vektorové obrazy nazývame kresby. Výhodou je, že všetky tvary sú zapísané matematicky a tak možno
kresby ľubovoľne zväčšovať bez straty kvality. Pri 3D grafike sa pracuje s priestorom tvoreným šírkou, výškou a hĺbkou. Výsledkom modelovania je trojrozmerný útvar – model.
Proces pokračuje množstvom ďalších úkonov, až kým nevznikne finálna podoba objektu,
ktorá je vhodná pre export do zariadenia, kde softvérový objekt dokáže toto zariadenie
vyrobiť. Takýmto zariadením môže byť CNC fréza, ktorá môže do materiálu z dreva, plastu
alebo ľahkých zliatin vytvoriť reliéfny obraz vhodný ako matricu na termoplastické tvarovanie alebo sa takto môžu zhotovovať orientačné tabule priestorov, centier, námestí
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a pod. Ich využitie má v tejto oblasti perspektívu hlavne pre svoju variabilitu, možnosť
meniť veľkosť výstupného objektu a v neposlednom rade odbúrava potrebu hľadať vždy
vyťažených externých tvorcov matríc.
Fotopolyméry – používajú sa na zložitejšie matrice, ktoré z pohľadu množstva
detailov reliéfu dokážu vytvoriť presné línie na kovovej podložke. Sú založené na použití
plastu, ktorý mení účinkom svetla svoje vlastnosti (stráca rozpustnosť v určitých tekutinách, tvrdne a stráca lepivosť). Na fotopolymérovú platňu sa kopíruje negatív obrazu,
perokresba alebo iná predloha, tá po osvetlení vrstvy mení svoje vlastnosti a nepotrebná
plocha sa vyplaví. Vznikne nám matrica, ktorá dosahuje výšku reliéfu až 1,75 mm a keďže
je na pevnej kovovej platni, musí sa z hľadiska priepustnosti v určitých miestach navŕtať.
Tak je pripravená na ďalšie použitie pri termoplastickom tvarovaní. Z pohľadu niektorých
autorov výtvarných diel by touto technikou mohli byť sprístupnené aj niektoré vhodné
diela súčasných výtvarníkov, okomentované textom v Braillovom písme.
Termoplastické tvarovanie – je najvhodnejšou metódou pre reprodukciu
hmatových obrázkov. Výsledný efekt je vždy odzrkadlením kvality matrice. Reliéfna šablóna – matrica, ručne vyrobená z dreva, sadry, kartónu, vrstvením rôznych materiálov,
je vložená do tvarovacieho zariadenia, prekryje sa špeciálnou fóliou a pritlačí vzduchotesným rámom. Fólia sa zohreje na určitú teplotu a vákuovým čerpadlom sa spod nej
odsaje vzduch. Týmto spôsobom sa matrica otlačí do fólie a po ochladení nám drží požadovaný tvar. Takto je možné urobiť toľko kópií, koľko potrebujeme. Na matricu sa dá
vložiť aj text v Braillovom písme alebo vypuklej latinke. Staršie zariadenia obmedzené
A4 formátom už nahradili kvalitné zariadenia, bežne používané na balenie do tvrdých
fólií, kde sa môže používať matrica do veľkosti formátu A3 a fólia je dodávaná v rolke
rôznej hrúbky a farby. Význam má aj transparentná fólia, kedy reliéfny obrázok je podložený farebnou kresbou identickou s reliéfom, čím sa stáva čitateľný aj pre slabozrakých
používateľov.
Explozívna technika – kresba je tvorená priamo rukou na papier alebo na počítači a kopírovaním sa prenesie na špeciálnu fóliu s nanesenou vrstvou látky reagujúcou na
teplo. Po ožiarení infračerveným svetlom v špeciálnom zariadení sa na začiernenom mieste zmení tvar a vyduje sa o cca 1 mm, čím vzniká hmatom rozpoznateľný reliéf. Používa
sa na rýchle zhotovenie geometrických kresieb, grafov, ale aj plánov a máp a výhodou je aj
čierna farba, ktorá ostáva na vydutom mieste, čo má význam pre osoby slabozraké.
Tlač na počítačovej braillovskej tlačiarni – vytvára obrázky ako sieť bodiek,
ponúka iba jeden druh čiary a bodkovanej textúry. Na tlač grafiky potrebnej napríklad
pri vyučovaní matematiky, fyziky ale aj iných nielen prírodovedných predmetov, možno
použiť niekoľko zariadení. Tlačiarne SpotDot Emprint od spoločnosti ViewPlus, umožňujú
reliéfnu tlač obrázkov vyprodukovaných v štandardných kresliacich nástrojoch. Existujú
aj modely, ktoré dokážu pri tlači kombinovať čiernotlačovú a reliéfnu podobu. Umožňujú
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tlač bodiek v 7 rôznych výškach, do určitej miery teda umožňujú na reliéfnom obrázku
reprezentovať napr. farby, resp. nevidiaci používateľ obrázkov môže rozlišovať na obrázku okrem tvarov a veľkostí aj typy útvarov. Tieto tlačiarne dokážu produkovať len jednostrannú tlač a v porovnaní s tlačiarňami Everest sú pomerne pomalé. Ich doménou je však
tlač grafiky, ale nie väčšieho množstva textu.
Reliéfne kreslenie je dôležitou súčasťou výcviku hmatu, vytvárania predstáv
a orientácie na ploche. Preto musí byť kresba dobre čitateľná, pútavá, užitočná v zmysle
množstva informácií a odolná proti poškodeniu. Je nielen významným kompenzačným
prostriedkom, ale je aj dôležité pre rozvoj osobnosti nevidiaceho, lebo umožňuje znázornenie objektov, ktoré by inak boli pre nevidiaceho nedostupné. Pokiaľ majú byť ilustrácie vyrobené pre nevidiacich užitočné pre obohatenie vedomostí, je potrebné stanoviť
a dodržiavať zásady pre tvorbu ilustrácií pre nevidiaceho čitateľa. Tieto zásady by mali byť
záväzné tak isto, ako zásady týkajúce sa zápisu v Braillovom písme.
Náš svet – svet vidiacich ľudí – používa mapy na každom kroku, na každom vzdelávacom stupni a v každom aspekte denného života. Pre nás sú mapy jednou z najsamozrejmejších vecí. Neuvedomujeme si, o koľko zložitejšie je vzdelávanie a vnímanie sveta
nevidiacimi a slabozrakými, pre ktorých sú mapy a plány v každodennom živote prakticky nedostupné. Východiskom z tejto situácie je tyflokartografická technológia, ktorá
umožňuje vyrábať všetky druhy máp znázorňujúcich geografické, historické, geologické
a iné témy. Podstata spočíva vo využití elektronickej databázy kartografických a geodetických informácií vo formáte vektorovej grafiky. Grafické súbory plochých máp uložené
v rôznych formátoch vektorovej grafiky potom tvoria vstupný materiál ku spracovaniu
a výrobe reliéfnych máp. Takto pripravená a vhodne upravená elektronická mapa sa vytlačí na špeciálnu fóliu a v tepelnom zariadení sa transformuje do reliéfu.
Kresba môže byť pre nevidiaceho človeka užitočným zdrojom informácií len vtedy, ak je dobre čitateľná hmatom, ak jej obsah bol pre hmatovú komunikáciu vhodne
upravený a čo je veľmi dôležité, aby sa na takúto komunikáciu nevidiaci človek pripravil
a neustále sa zdokonaľoval.
Cieľom výchovy a vzdelávania preto musí byť učenie sa schopnostiam a návykom porozumieť grafickým zobrazeniam a vedieť ich používať. Potreba tyflografických
obrazov čo do kvality, kvantity aj rôznorodosti stále rastie. Vývoj nových výrobných technológií smerujúcich k lacnejším a časovo menej náročným postupom sa preto nezaobíde bez neustáleho vedeckého výskumu a spolupráce so zahraničím. Je tiež samozrejmé,
že pokiaľ ide o také pomôcky ako kartografické mapy, mapy miest a oblastí alebo plány
budov, či obchodných centier, ktoré majú byť používané nevidiacimi pri samostatnom
pohybe, mali by platiť určité zásady a pravidlá, aby tí, ktorí budú tieto mapy tvoriť, nevyrábali ich každý po svojom.
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Expozície sprístupnené vnímaniu nevidiacich sú však užitočné aj pre vidiacich
návštevníkov. Zvlášť vhodné sú modely a exponáty, ktorých sa môžu dotýkať. Umožňujú
oboznámiť sa s detailmi architektonických diel, ktoré pre ich rozmer a reálne umiestnenie
nie je možné dostatočne obsiahnuť zrakom. Je možné oboznámiť sa s taktilnými charakteristikami povrchu exponátov, ktoré sú ich významnými atribútmi často zanedbávanými
alebo neznámymi pre vidiacich ľudí. Takéto expozície sa tak stávajú dôležitými zdrojmi
poznania aj pre vidiacich žiakov a študentov.
Záverom chcem zdôrazniť, že nie všetci nevidiaci ľudia majú rovnaké záujmy,
že nie všetci ovládajú Braillovo písmo, že nie všetci rozumejú rovnako dobre reliéfnej
grafike, tvoria rôznorodú skupinu tak, ako celá spoločnosť. Preto je pri sprístupňovaní
expozícií potrebné rátať s touto rôznorodosťou. Tiež nie je možné predpokladať, že nevidiaci ľudia zrazu zaplavia výstavy a múzeá. Je to nová ponuka, na ktorú si mnohí nevidiaci musia zvyknúť a našťastie predsa len táto skupina návštevníkov tvorí relatívne malú
časť populácie. Sprístupňovanie nie je prínosom len pre nevidiacich, ale aj pre vidiacich
návštevníkov, lebo predstavuje podporu pre kvalitnejšie zrakové vnímanie, ponúka ďalšiu dimenziu vnímania a poznávania kvalít prostredníctvom hmatu a sluchu a redukuje
rozdiely medzi občanmi s handikepom a bez neho.
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PRÍPRAVA ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH
ŽIAKOV NA NÁVŠTEVU KULTÚRNYCH
INŠTITÚCIÍ
Šarlota Múdra
Spojená škola internátna v Levoči
Pre lepšie pochopenie danej problematiky stačí rozdeliť osoby so zrakovým postihnutím do dvoch skupín:
1. NEVIDIACI
Ide o súhrnné pomenovanie osôb nevidiacich aj prakticky nevidiacich. Tieto osoby nevedia používať zrak. Ako náhradné zmysly využívajú hmat a sluch, niekedy aj čuch. Pri
orientácii v priestore si pomáhajú s bielou palicou, alebo chodia so sprievodcom. Tí, ktorí
stratili zrak neskôr majú zachované zrakové predstavy v pamäti, čo im pomáha v orientácii aj pri vnímaní nových predmetov. Osoby, ktoré nevideli od narodenia, alebo zrak
stratili v rannom detstve sa viac spoliehajú na rozlišovanie zvukov, no ich predstavy sú
často chaotické a nekomplexné.
2. SLABOZRAKÍ
Osoby s vážnym postihnutím zraku, avšak so zvyškami zraku.
V prípade prípravy zrakovo postihnutých osôb na návštevu kultúrnej inštitúcie
máme na mysli osoby so stredným a ťažkým stupňom slabozrakosti, ktoré síce vedia využívať zrak, ich vnímanie je však skreslené, neúplné a veľmi závislé od intenzity osvetlenia.
Ďalšie dôležité faktory, ktoré majú vplyv na prípravu žiakov na návštevu kultúrnej inštitúcie sú:
- vek dieťaťa,
- jeho mentálna úroveň,
- jazyková zdatnosť.
V ČOM SPOČÍVA TEDA PRÍPRAVA ZP DETÍ?
1. SOCIÁLNO-SPOLOČENSKÁ PRÍPRAVA
Začíname s nácvikom základných pravidiel slušnosti – Ako sa správame pri vstupe do miestnosti, ako pozdraviť. Ďalej žiakom vysvetľujeme, v ktorých kultúrnych inštitúciách sa kabát odkladá do šatne, prípadne na iné miesto, čo sú to návleky, ako a kedy
sa používajú. Pretože mnoho žiakov dnes používa mobilné telefóny, každý z nich by mal
vedieť, ako ich stlmiť alebo vypnúť.
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Pred návštevou múzea hovoríme so žiakmi o pravidlách „dotýkania sa“. Nevidiaci sú zvyknutí, že rukami ohmatávajú všetky predmety, preto je pre nich zvlášť dôležité
vedieť, že nie všetkých exponátov sa možno dotýkať. Žiakov upozorňujeme aj na nebezpečenstvo otravy pri vyhmatávaní vypchatých živočíchov a povinnosť umývať si ruky
po takomto zásahu. Učiteľ oboznámi žiakov s tým, čo je to vstupenka a aká je funkcia
sprievodcu, uvádzača či lektora v danej inštitúcii. Medzi dôležité prvky výchovy patrí aj
poučenie, ako prejaviť svoje emócie, kedy je vhodné rozprávať, vstať, tlieskať, pískať a podobne. V neposlednom rade je potrebné žiakom povedať tiež to, ako je v danej inštitúcii
zabezpečené plnenie biologických potrieb – konzumácia jedla, tekutín, návšteva WC.
2. VEDOMOSTNÁ PRÍPRAVA
Súčasne so sociálno-spoločenskou prípravou žiakov musí prebiehať aj ich vedomostná predpríprava na návštevu kultúrneho zariadenia. V nej ide najmä o:
- odborné pomenovania,
- orientáciu v čase,
- zemepisnú orientáciu,
- znalosť spisovateľov, maliarov, sochárov a pod., ich tvorby, významných objavov, ich
zaradenie do historického obdobia a podobne.
3. KOMPENZAČNÉ TECHNIKY
Sluchové rozlišovanie
Žiakov učíme poznávať zvuky vecí bežného života, zvuky prírody, živočíchov...
Pripravujeme ich na rozlišovanie intenzity zvuku a jeho priestorové vnímanie, počúvanie
viacerých zvukov odrazu, napríklad zvuky prekryté hudbou, tiché pokyny počas výkladu
inej osoby a podobne.
Hmatová príprava
V hmatovej príprave učíme žiakov rozlišovanie tvarov, povrchov, detailov, systematičnosť pri prehmatávaní objektu, zachovanie pozície. Výborná je predchádzajúca
tyflografická príprava, poznávanie obrázkov, schém a máp, rozlišovanie rozdielov medzi
priestorovým a rovinným stvárnením objektu.
Komunikačná príprava
Okrem bežných komunikačných zručností by dieťa malo vedieť vysvetliť svoj
handicap a požiadať o správnu pomoc. Dôležité sú tiež čitateľské zručnosti, pretože ak
nevidiace dieťa neovláda čítanie braillovho písma, neporozumie ani textom napísaným
v tomto písme. Pri dlhších textoch s odkazom na reálny predmet je zase dôležité, aby sa
dieťa vedelo zorientovať v texte tak, že sa vie vrátiť k miestu, kde čítanie prerušilo. Slabozraké dieťa zase potrebuje vedieť používať rôzne technické a optické pomôcky, ktoré
v danej inštitúcii pre jeho potrebu budú pripravené.
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Napokon je vhodné učiť žiakov aj poznávať rôzne symboly a znaky, ktorými môžu byť
označené niektoré časti budov, miestnosti a podobne.
Orientácia
Pre nevidiacich je orientácia v cudzom priestore veľmi zložitá. Najčastejšie využívajú doprovod sprievodcu. Takáto chôdza má svoje pravidlá a žiaci by ich mali ovládať.
Ak nevidiaci využíva vodiaceho psa, tiež sa musí správať tak, ako je to všeobecne dané.
Žiakov učíme aj orientáciu v mikropriestore, ktorým môže byť pult, stôl, kniha či podnos.
Do výcviku v orientácii s bielou palicou sa zaraďuje aj orientácia v typických priestoroch
– divadlo (hľadisko, lóža, balkón...), knižnica (pult, regále...), WC ...
Slabozrakí žiaci by mali poznať svoje hranice videnia. Z mnohých z nich sa pri
znížených svetelných podmienkach stávajú nevidiaci. Na túto situáciu ich tiež treba vopred pripraviť, aby neskôr nezažili šok a miesto príjemného zážitku nemali nepríjemný.
4. NÁVŠTEVOU TO NEKONČÍ
Po návrate z návštevy kultúrnej inštitúcie do školy je potrebné znovu so žiakmi
celú udalosť zopakovať. Prerozprávanie jednotlivých zážitkov upevňuje ich vedomosti
a vyvoláva pocit uspokojenia z prežitku. Niektoré veci žiaci v okamihu vnímania nechápu,
preto sa k nim vracajú a žiadajú od učiteľa vysvetlenie. Spresnenie informácií im dokreslí
celkovú predstavu a umožní pochopiť ďalšie súvislosti.
Pri opakovaní zážitkov si žiaci upevňujú nové pojmy a tak rozširujú svoju slovnú zásobu.
Za dôležité považujem aj vyzdvihnutie prínosu návštevy kultúrnej inštitúcie pre bežný
život človeka. Vytvárame tak v deťoch kladný vzťah ku kultúre a dávame ich životu nový
rozmer.
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POSUNKY PRE HENDIKEPOVANÝCH
SIGNS FOR HANDICAPPED
Peter Guľaš
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov
Abstrakt
V tomto príspevku sa budeme viac-menej obrazovo venovať jednoduchému popisu vytvárania posunkov pre Ľubovnianske múzeum a aktivít s tým spojených. Posunky
boli použité v rámci projektu debarierizácie v priestoroch Hradu Stará Ľubovňa a neskôr
aj v Skanzene pod hradom. Na procese vytvárania posunkových videí sa podieľali okrem
zamestnancov Ľubovnianského múzea (riaditeľ - Dalibor Mikulík, kastelán - Jozef Balužinský) aj štyria žiaci odboru grafik Prešovskej Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej
(Marek Kanaš, Pavel Škrabák, Richard Demčák, Erika Ďuricová) pod vedením špeciálnych
pedagógov z tejto školy (Patrícia Maňáková Gálóczyová, Peter Guľaš). Nevyhnutné bolo
oboznámenie sa žiakov s hradom kvôli správnemu prekladu textov k expozíciám do posunkovanej slovenčiny a tiež vymýšľaniu nových posunkov. Následné filmovanie a strih
materiálu žiaci veľmi rýchlo zvládli sami ale nebolo by to možné bez potrebného softvéru, techniky a ateliéru. Tie poskytla reklamná agentúra MelonMedia (bratia Sekelskí).
Tí nakoniec posunkové videá ešte doplnili titulkami.
V súčasnosti si môžu posunkové videá návštevníci sťahovať do svojich mobilných zariadení a tabletov vďaka wifi signálu, ktorým sú hrad a jeho okolie pokryté. Jedná
sa predovšetkým o návštevníkov so sluchovým postihnutím. Dobrou pomôckou sú určite tiež pre seniorov so zníženou sluchovou percepciou.

Areál školy v Prešove. Naľavo je krídlo, v ktorom sú žiaci strednej odbornej školy,
ktorá je jednou zo zložiek Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej.
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Žiaci, ktorý sa zúčastnili projektu, experimentovali s vytváraním posunkov už
v školskom roku 2010/2011. Vtedy to bolo 50 posunkov pre potreby odboru grafik digitálnych médií na našej škole. Posunkujúcim bola vtedy Erika Ďuricová.
Trochu teórie o formách komunikácie nepočujúcich na Slovensku

Celkový diagram komunikačného systému ľudí so sluchovým postihnutím:
Naľavo primárne komunikačné formy, ktoré nepočujúcim nepostačujú (nevyhovujú).
Napravo sekundárne formy, z ktorých sme pri vytváraní posunkov využívali hlavne formy
v červenom rámčeku.
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SLOVENSKÝ POSUNKOVÝ JAZYK
• je vizuálno-motorický jazyk používaný hovoriacimi posunkového jazyka na území Slovenskej republiky
• je to prirodzený jazyk komunity nepočujúcich na Slovensku, ktorý je tvorený špecifickými vizuálno-motorickými prostriedkami, t.j. tvarmi a pohybmi rúk a ich umiestnením
v trojrozmernom priestore, mimikou, pohybmi a pozíciami hlavy a hornej časti trupu.
• Slovenský posunkový jazyk má svoju posunkovú (slovnú) zásobu a svoju gramatiku (morfológiu a syntax), ktorá nie je závislá na gramatike slovenského jazyka.
Príklad vety v slovenskom jazyku: Toto je jeho žuvačka.
a preklad do slovenského posunkového jazyka: žuvačka + tá + jeho.
• posunkový jazyk nie je medzinárodný, existujú jednotlivé národné posunkové jazyky
napríklad:
- americký posunkový jazyk (ASL)
- britský posunkový jazyk (BSL)
- austrálsky posunkový jazyk (AUSLAN)
- český posunkový jazyk (ČZJ)
• posunkovým jazykom slovenských nepočujúcich je slovenský posunkový jazyk (SPJ).
POSUNKOVANÁ SLOVENČINA
•nie je prirodzený jazyk slovenskej komunity nepočujúcich, ale umelý jazyk vytvorený
osobami, ktoré nie sú používateľmi slovenského posunkového jazyka, aby sa s nepočujúcimi príslušníkmi komunity nepočujúcich mohli dohovoriť
•je závislá na hovorenom jazyku, v tomto prípade na slovenčine, keď sa ku každému slovenskému slovu priraďuje posunok
•prijíma gramatiku slovenčiny, ktorá je súčasne hlasne alebo bezhlasne artikulovaná,
a len si požičiava posunky zo slovníka slovenského posunkového jazyka
•snaží sa zviditeľniť slovník a gramatiku slovenského jazyka.
•nemá svoju vlastnú gramatiku.
Október 2013
– výroba posunkových
videí pre Hrad Stará
Ľubovňa
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Pred samotným „prekladom“ textov do posunkovanej slovenčiny sa museli
žiaci dôkladne oboznámiť so všetkými expozíciami a ich inventárom. Na väčšinu odborných slov a pojmov z histórie neexistovali posunky. Žiaci ich museli vymyslieť sami a následne sa naučiť ich použitie rovnako pri všetkých výskytoch v texte.

Ťažké slová a slovné spojenia a tiež slová, pre ktoré nedokázali vytvoriť posunok
museli žiaci daktylovať, t. j. ukázať ich písmeno po písmene pomocou prstovej abecedy.
Existuje jednoručná a obojručná prstová abeceda. My sme sa rozhodli pre jednoručnú.

Príprava pred posunkovaním textu. Až keď mal posunkujúci žiak zvládnutý text
a všetky posunky vedel správne a plynulo ukázať, mohli sme ho začať nakrúcať. Je dobré,
ak má posunkujúci oblečené čierne tričko a ruky bez ozdôb. Vzadu je zelené (kľúčovacie)
plátno, ktoré sa používa kvôli neskoršiemu softvérovému odstráneniu pozadia. Text mal
posunkujúci umiestnený pod kamerou a celý čas pozeral na neho. Kvôli náročnosti textu
sme sa rozhodli preposunkovávať text po odstavcoch, respektíve niekoľkých vetách.
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Sekvencie, ktoré takto vznikli sa následne spájali
a orezávali do výsledného videa
pre danú expozíciu. Spájanie
sekvencií bol zdĺhavý proces.
Bežný počujúci, ktorý nepozná
žiadny posunok nemá šancu
sekvencie po nahrávaní správne
postrihať, pospájať a načasovať.
Na obrázku Richard Demčák
v spolupráci s hlavným režisérom Pavlom Sekelským.

Spolupráca kameramana
(Pavel Škrabák) a posunkujúceho (Marek Kanaš) bola veľmi
dôležitá. Obaja by si mali veľmi
dobre rozumieť a vedieť sa navzájom dohovoriť. Kameraman
by mal rozumieť, čo posunkujúci ukazuje, aby ho vedel skontrolovať a opraviť. Taktiež by mal
vedieť perfektne ovládať kameru, vymazať nepodarenú nahrávku, nahrať okamžite novú
a veľa iných zručností.
Záverečná kontrola postrihaného videa podľa textu. Niektoré slová, vety alebo odstavce
sme museli nahrávať ešte raz
a následne ich vkladať na správne miesto vo videu. Vyžaduje si
to patričnú zručnosť narábania
s programom. Videá boli strihané
v programe Sony Vegas.
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Niektoré vety bolo potrebné vynechať, skrátiť alebo preštylizovať. Do vytlačených textov robili žiaci množstvo úprav
a vkladali si do nich aj pomocné
obrázky, ktoré im pomáhali pri
posunkovaní. Vzadu je Peter Sekelský a na kresle na pravej strane porozkladané texty k jednotlivým expozíciám.
Celý projekt vytvárania posunkových videí by nebol možný bez neustálej koordinácie
a starostlivosti zo strany kastelána hradu Jozefa Balužinského
v strede. Na fotografii je aj Erika
Ďuricová, ktorá odposunkovala
niekoľko expozícií. Vpravo hore
pedagogický dozor a učiteľ odborných predmetov odboru grafik Peter Guľaš, ktorý svojimi nápadmi a zlepšeniami tiež prispel
k celkovému dielu.

Posunkové videá k jednotlivým expozíciám si môžu návštevníci Ľubovnianskeho hradu stiahnuť a prezrieť pomocou aplikácie v mobilnom telefóne alebo zapožičanom tablete, ktorá umožňuje čítanie QR kódov. Spustenie videí do prevádzky pri otvorení
sledovalo viacero slovenských médií.
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Október 2014 – výroba posunkových videí pre Skanzen Stará Ľubovňa

Po videách pre hrad sme boli oslovení Ľubovnianskym múzeom aj pre vytvorenie podobných videí pre expozície Skanzenu pod hradom. Ako pedagogický dozor bola
poverená zástupkyňa školy Patrícia Maňáková Gálóczyová (v červenej bunde), ktorá stála aj na počiatku spolupráce Spojenej školy Pavla Sabadoša s Ľubovnianskym múzeom.
Sprístupňovania bezbariérových expozícií sa zúčastnili aj všetci žiaci spojenej školy.

Práca s videom v rámci projektu na SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátnej

Žiaci strednej odbornej školy sa od tretieho ročníka učia pracovať s kamerou
a upravovať a strihať vytvorený materiál. Dopomohol k tomu aj schválený projekt – Hendikepovaní žiaci pre hendikepovaných občanov, vďaka ktorému sa zakúpil na školu softvér potrebný ku strihu a úprave videa. Tým škola získala nielen softvér pre vyučovanie,
ale aj silný nástroj pre vytváranie posunkov a videí nielen pre potreby vyučovania.
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Pohľad na prostredie programu Adobe Premiere Pro a zobrazenú videosekvenciu. Vpravo
hore náhľad na aktuálnu snímku
s posunkujúcim pred kľúčovacím
plátnom, dole časová os s dvoma
vrstvami (video, zvuk).

Projektové video Ofsetová tlač pre potreby odboru grafik. Naľavo polotovar
stiahnutý z internetu, ktorý je napravo doplnený o posunkový komentár a titulky. Logo
stanice Discovery bolo zakryté symbolom nepočujúcich (preškrtnuté ucho). Rozmazanie
loga bolo robené v programe Adobe After Effects. Aj toto zakúpený softvér dokáže.

Pavol Škrabák a Michal Ševcov pod vedením Petra Guľaša v akcii. Tento krát pri
nahrávaní posunkového komentáru pre video. Na tabuli je text, ktorý bol prepísaný z češtiny do slovenčiny a vyznačený odstavec, pre ktorý sa práve robí nahrávka. Posunkujúci
žiak sleduje video na notebooku.
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Dopĺňanie titulkov do videí pomocou programu Adobe Premiere Pro a ich
umiestnenie k dolnému okraju (pre Ľubovnianske múzeum) alebo do horného rohu (pri
titulkovaní posunkov).

Úroveň školských a ateliérových podmienok sa odzrkadlí pri následnej postprocesnej úprave videa, ktorá sa tak môže výrazne skomplikovať a predĺžiť.

Odstránenie pozadia (kľúčovanie) v programe Adobe After Effects je tým ľahšie,
čím sú kvalitnejšie podmienky počas nahrávania videa.
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Vložením titulkov, posunkov a loga do videa môže celkový projekt nadobudnúť
obrovské rozmery čím sa zvýšia aj nároky na výpočtový výkon. Každý nový objekt vo videu sa umiestňuje do samostatnej vrstvy. Vrstvy sa zlúčia do výsledného videa až počas
exportu (renderovania). Pre strih sa odporúča najvýkonnejšia počítačová zostava s kvalitnou grafickou kartou.

Nové posunky sa filmujú bez prerušenia (aj s chybami). Výsledné video sa postupne rozreže a vzniknuté videá sa doplnia o titulok s názvom posunku a vyexportujú
pod vlastným názvom.
Cvičný projekt - Rafaela Stonôžka - pre nepočujúce deti zo ZŠ s MŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím.
Na obrázku je ukážka videa pred exportom do formátu .avi.
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Naši druháci – možno budúci nástupcovia svojich starších spolužiakov, ktorí už
úspešne zmaturovali a ukončili našu školu.
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