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Ročne sa na Slovensku 
narodí asi 200 detí so
sluchovým postihnutím.
Až 95 % z nich má pritom 
počujúcich rodičov. Tým 
často chýbajú informácie, 
ako dieťa stimulovať 
a rozvíjať.

Svoje o tom vie aj štyridsať-
ročná Tatiana. Keď sa jej Eliá- 

ško (2,5) narodil, mala 38. Ako le-
kárka poznala možné riziká teho-
tenstva vo vyššom veku. Všetko, 
vrátane pôrodu, však prebehlo bez 
komplikácií. Až pri prvom novoro-
deneckom skríningu sluchu jej ses-
trička povedala, že niečo nie je 
v poriadku. Potvrdili to i opakova-
né vyšetrenia. Kým sa však dopra-
covali k diagnóze stredne ťažkej 
poruchy sluchu, uplynuli štyri me-
siace a ďalšie dva, kým dostal prvý 
načúvací aparát. 

Uzdravujúci čas
Radosť z tehotenstva a pôrodu 
vystriedal strach, či jej synček 
nebude mať postihnuté aj iné 
orgány. Upokojila sa až po vý-
sledkoch z genetiky. „Na vyšet-
renie som ho však musela poslať, 
žiaľ, sama. A nebolo to po prvý Te
xt
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Neľahká cesta

 nepočujúceho dieťaťa

Strohé 
informácie, zastarané načúvacie aparáty i chýbajúce vyšetrenia môžu byť s pomocou finančnej zbierky čoskoro minulosťou.

sunkovej reči. Logopedička Danie-
la Hudecová, ktorú Eliáško navšte-
voval už od jedného roka, jej však 
odporučila rozprávať sa so synom 
bez posunkov. „Vyslovila nádej, že 
náš syn sa naučí hovoriť. Síce ne-
skôr a s investíciou množstva ča-
su, ale bude hovoriť! Potvrdila to 
i klinická logopédka Anastázia 
Kormanová v ambulancii včasnej 
diagnostiky a terapie psychomo-
torického vývoja na Kramároch, 
ktorú navštevujeme pravidelne.“

Obrat o 180 stupňov
Keď mal Eliáš rok a pol, začalo 
Tatiane vŕtať v hlave, prečo od-
mieta načúvací prístroj a plače, 
keď mu ho dá. „Teraz som si však 
vyhľadala foniatra v Prahe. Od-
poručil nám modernejší a kvalit-
nejší prístroj. Teraz Eliáško plače, 
keď mu ho na noc vyberám.“ Do 
Česka cestujú aj do audiologic-
kého centra, ktoré, žiaľ, na Slo-
vensku nie je. „V pravidelných 
4 až 8-týždňových intervaloch 
chodíme do Brna, kde synovi na 
základe jeho reakcií na zvukové 
podnety upravujú nastavenie na-
čúvacieho aparátu.“ Hoci nemá 
Eliáško ešte ani tri roky, jeho ži-
vot je taká malá škola. „Už teraz 
vie, že si musí ‚ušká‘ pred spaním 
vybrať a ráno vypýtať. Ja ich čis-
tím, mením baterky, kontrolujem 
koncovky. Čas máme zorganizo-

raz, odkedy sa zistilo, že má syn 
problém so sluchom... “ Napriek 
tomu, že Tatiana i jej muž poču-
jú bezchybne, genetika potvrdila, 
že sú prenášačmi hluchoty. „Bolo 
ťažké sa s tým vyrovnať, ale čas je 
uzdravujúci. Keď stretávam mat-
ky s deťmi, ktoré majú oveľa váž-
nejšie kombinované postihnutie, 
poviem si, že Eliáško má len tie 
ušká. Neviem si predstaviť, kde 
na to tie ženy berú čas a životnú 
energiu. Sú obdivuhodné.“

Namiesto syna internet
Syn dostal prvý načúvací aparát, 
rodičia úlohu od života zoriento-
vať sa v novovzniknutej situácii. 
„Eliáško si naň nevedel zvyknúť. 
Strhával si ho z ucha a hoci ho 
mal nosiť denne, používal ho mi-
nimálne. Na prechádzkach som 
tŕpla, aby sme aparát nestratili. 
Zdravotná poisťovňa ho deťom 

počujúcich rodičov

totiž dáva len raz za päť rokov! 
Koncovky na aparát dvakrát do 
roka. Pritom musia správne tes-
niť, byť vhodne mäkké, no keď-
že dieťa rastie, treba ich meniť 
v krátkych časových intervaloch. 
Nájsť tie správne nie je vôbec jed-
noduché.“
Jednoduché nebolo ani hľadanie 
odpovedí na otázky. „Žiaľ, okrem 
potvrdenia, že môj syn nepoču-
je a mám si hľadať foniatra, lebo 
v tom čase na detskej ORL klinike 
na Kramároch nebol, som sa od 
lekárov nedozvedela nič prospeš-
né. Veľa času som presedela pri 
počítači a hľadala informácie, kto-
ré som konzultovala s kolegami 
v zahraničí. Namiesto toho, aby 
som sa mohla venovať synovi.“

Domáci pedagóg 
Podvedomý strach z veľkej nezná-
mej, ktorá rodičov s dieťaťom ča-
ká, zvyšoval psychický tlak a stres. 
Ustáli ho. Tatiana si na internete 
našla špeciálnu pedagogičku, sur-
dopédku Silviu Hovorkovú. „Po-
skytla mi veľa cenných informácii 
a vďaka nej sme sa dostali do pro-
jektu Mobilný pedagóg. Mesačne 
nás navštevovala u nás doma. Teraz 
už chodíme za ňou do ambulancie, 
aby mohli túto službu využívať iné 
malé sluchovo postihnuté deti z ce-
lého Slovenska.“
Tatiana sa prihlásia aj na kurz po-

KDE HĽADAŤ POMOC 
➽ Foniater – mal by poruchu sluchu čo najskôr diagnostikovať  
a predpísať načúvacie prístroje.
➽ Centrá špeciálneho pedagogického poradenstva (vysvetlia 
poruchu sluchu aj vyšetrenia, poradia, ako s dieťatkom komuniko-
vať a cvičiť jeho sluch, ako sa starať o načúvacie prístroje.
➽ V rovnakom čase treba navštevovať logopéda (rozvíja reč).
➽ U iných rodičov s podobnou skúsenosťou.
➽ Na portáloch www.nepocujucedieta.sk, www.infosluch.sk,  
kde nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste.

do sveta

vaný tak, aby sme stihli logopé-
diu, špeciálnu pedagogiku i náv-
števy českých odborníkov. Denne 
precvičujeme odporučené úlohy. 
Ale inak má detstvo ako každé 
iné dieťa. Už rok je integrovaný 
v súkromnej škôlke, kde ho jeho 
zdraví rovesníci rečovo veľmi po-
súvajú vpred.“

 pokračovanie na str. 22
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Vďaka maminej
snahe robí
Eliáško veľké 
pokroky.



Na čo sa musí pripraviť ro-
dič nepočujúceho dieťaťa?
– Na dlhú a náročnú cestu, ak 
chce, aby dieťa rozprávalo. 
Odmalička treba byť pravidelne 
v kontakte so špeciálnym peda-
gógom a logopédom. S dieťaťom 
veľa hovoriť, dotýkať sa ho, 
spievať mu, hrať sa so zvukmi 
či čítať knihu. Naučiť sa starať 
o načúvacie prístroje a chodiť na 
pravidelné kontroly sluchu. Ten 
sa môže meniť a je dôležité, aby 
dieťa počulo čo najviac. Záleží na 
každom decibeli.

 špeciálna 
pedagogička – 

surdopédka

Hovorková, PhD.,

Mgr. Silvia

ČO NA TO ODBORNÍČKA Čo ak sa sluch nepodchytí 
včas a dieťa nemá prístroje? 
– Závisí to od jeho inteligencie, veľ-
kosti straty sluchu, prístupu rodičov 
a mnohých iných faktorov. No čím 
väčšia strata sluchu, tým výraznejšie 
počuť, že má dieťa malú slovnú 
zásobu, nesprávnu gramatiku a málo 
zrozumiteľnú reč. V škole nerozumie 
zadaniu, často má problémy čítať 
s porozumením a napriek snahe má 
horšie známky. Neustála potreba 
sústrediť sa pri počúvaní vyčerpáva 
aj fyzicky. Dieťa môže mať závraty, 
bolesti hlavy i napätie v svaloch. 

A čo sociálne dôsledky? 
– Bez načúvacích prístrojov majú 
mnohé deti s ťažkou poruchou sluchu 
problémy v komunikácii. Cítia sa 
osamelé a nepochopené. Nerozumejú 
svetu a svet nerozumie im. Chcú 

o veciach hovoriť, no ukazovaním 
prstom sa veľa vysvetliť nedá. Preto 
bývajú nahnevané a nervózne. Majú 
nízku sebadôveru, lebo sa nedohovo-
ria a hanbia sa znova pýtať. Môžu byť 
podozrievavé, lebo nevedia, prečo sa 
niekto za ich chrbtom smeje. Zažívajú 
smútok a strach. No nie všetky. 

Musí každé takéto dieťa nav- 
števovať špeciálnu školu? 
– Ak je jeho slovná zásoba dostatoč-
ná a reč zrozumiteľná, nie. Sú však 
deti, ktorých vývin reči výraznejšie 
zaostáva a pre tie je vhodnejšia škôl-
ka pre deti so sluchovým postihnu-
tím. Aspoň kým sa ich reč výraznej-
šie nezlepší. Používanie posunkov 
osobne odporúčam predovšetkým 
rodičom detí s ťažkou poruchou 
sluchu alebo tým, ktoré majú viac ako 
3 roky a zatiaľ nerozprávajú. 

Brzdí posunkovanie správ-
ny vývin ich reči?  
– Žiaľ, na Slovensku panuje názor, 
že posunkovanie brzdí vývin 
hovorenia. Naopak. Mnohým 
deťom pomáha plnšie porozumieť 
pojmom. Z dlhodobého prieskumu 
českých kolegýň a zo skúsenosti 
viem, že viaceré deti, s ktorými ro-
dičia intenzívne v detstve hovorili 
a zároveň posunkovali, sa naučili 
zrozumiteľne rozprávať a fungovať 
v počujúcej spoločnosti. ■

Bojujú za dobrú vec
Ako sa na svoju situáciu pozerá 
Tatiana s odstupom času? „Keď 
sa vám narodí dieťa s poruchou 
sluchu, najpodstatnejšie je prijať 
ho také, aké je. Vtedy dokážete je-
ho potenciál rozvíjať. Určite je to 
psychická záťaž pre rodinu, nemi-
nuli nás počiatočné stavy úzkos-
ti, niekedy beznádeje, ale to prej-
de. Áno, budete riešiť problémy, 
s ktorými ste nepočítali, ale nie ste 

prví ani poslední s takýmto prob-
lémom. Dieťa za tých pár prvot-
ných sĺz a prebdených nocí stojí.“
Tatiana sa rozhodla s niekoľkými 
rodičmi angažovať za to, aby sa 
sluchovo postihnuté deti dostali 
ku kvalitným načúvacím apará-
tom, nie zastaraným a nespráv-
ne nastaveným. „Je to ako malý 
počítač, vývoj ide dopredu. Keď 
si rodič pravidelne platí odvody, 
mal by mať šancu vybrať dieťaťu 

tie najmodernejšie a prirodzene 
ich dostať od zdravotnej poisťov-
ne. Nie každý si môže dovoliť vy-
cestovať do okolitých krajín EÚ, 
kde sú tieto aparáty bežné, a kúpiť 
ho za minimálne 1 000 eur! A to 
len preto, že u nás nie sú zakate-
gorizované a nedajú sa ani pripla-
tiť. Pritom práve tie zvyšujú die-
ťaťu šancu naučiť sa čisto hovoriť, 
minimalizovať vplyv hendikepu 
na život a plniť si sny.“ 

● nevyľakajú sa pri hlasitých 
a nečakaných zvukoch, 
● nevšimnú si prítomnosť 
iných, kým ich nevidia, 
● nereagujú na zavolanie od 
dverí, 
● majú malú slovnú zásobu
● výrazne skomolenú reč. 
Staršie deti
● počúvajú nahlas rádio alebo 
televízor, 
● nezachytia pokyny učiteľky, 
opakovane robia niečo iné,  
a preto ich v škôlke môžu pova-
žovať za nepozorné.

Deti s ľahšou a stredne ťažkou 
poruchou sluchu
● majú horšiu výslovnosť urči-
tých hlások, 
● otáčajú hlavu na jednu stra-
nu v snahe lepšie počuť,
● snažia sa odzerať z pier, keď 
niekto hovorí,
● majú problém odpovedať na 
otázky, z ktorých zachytia len 
niektoré slová,
● vyhýbajú sa komunikácii 
v hlučnom prostredí a skupin-
kám, kde rozpráva viac detí 
naraz.

Varovné signály
Malé deti s ťažkou poruchou sluchu
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Užíva si detstvo 
ako každé iné
zdravé dieťa.

Na nový kvalitný
prístroj si zvykol
okamžite.

PRISPIEŤ MÔŽEME VŠETCI
Občianske združenie Nepočujúce dieťa 
manželov Majtánovcov spustilo v spolupráci 
s Nadačným fondom Telekom pri Na-
dácii Pontis verejnú zbierku na portáli 
DobraKrajina.sk. Vyzbierané peniaze 
poputujú na založenie prvého detského 
audiocentra na Slovensku 
v bratislavskej Detskej 
fakultnej nemocnici, 
aby rodičia s deťmi ne-
museli cestovať do 
Brna či Prahy. 

téma  dokončenie zo str. 21

„Najdôležitejšie je prijať 
dieťa také, aké je.“ Pomôcť môžete do 31. 12. 2015 

zaslaním SMS na číslo 834 v hodnote 

5 € alebo ľubovoľným darom cez 

darcovský portál DobraKrajina.sk. 

Čo je Mobilný pedagóg
– Projekt na rannú starostlivosť 
o deti s poruchou sluchu do 6 rokov 
v ich domácom prostredí. Financuje 
ho Nadačný fond Telekom pri Nadá-
cii Pontis od roku 2012. Odborníci 
navštevujú rodiny na celom Sloven-
sku dvakrát mesačne. Formou hry 
rozvíjajú sluch, reč, zrak, motoriku 
a myslenie dieťaťa. Programom 
úspešne prešlo už 93 rodín. 


