
sedel chrbtom ku mne a ja som 
vydala zvuk, sta!ilo, "e man"el 
ku mne dvihol o!i, Ma#ko si to ih-
ne$ v%imol a oto!il sa,“ pribli"uje 
domáce testovanie. Problémom 
boli i &udia, ktorí mlad'ch rodi!ov 
presvied!ali, "e ka"dé die#a je 
individuálne. Mal' Martin dostal 
nálepku flegmatika, ktor' to ne-
skôr do"enie.

PO!ÚVAJTE RODI!OV
Nepodarilo sa mu v%ak oklama# 
babku. Mesiac sa o(ho starala, 
k'm )ubka po!as Du%i!iek vypo-
máhala v kvetinárstve, kde pred-
t'm pracovala. Babka Ma#ovi de( 
!o de( dookola opakovala „auto, 
auto, auto“. Ani po %tyroch t'"-
d(och sa v%ak nechytal. „Upozor-
nila nás, "e to nie je v poriadku,“ 
hovorí )ubka. „Die#a by v istom 
veku malo nie!o ukáza# v kni"ke, 
reagova# na niektoré podnety 
a vykona# jednoduch' príkaz,“ 
dop*(a man"elku Franti%ek. 
Koloto! vy%etrení, ktor' sa rozbe-
hol, dal babke za pravdu. Za!alo 
sa to na ORL. „Lekárka dala jeden 
z prístrojov poriadne nahlas. 
Martinko ho mal za chrbtom, ale 
neoto!il sa. Videli sme, "e sa jej 
to nepá!i, a odporu!ila nás na 
ORL kliniku na Kramároch. Tam 
mu urobili objektívne vy%etrenie 
sluchu, kde nie je potrebná spolu-
práca pacienta na vy%etrení. Die#a 
uspia a dajú mu do ucha sondu. 
Druhú mu nalepia na hlavi!ku, 
ktorá vníma reakciu na signá-
ly v mozgu,“ opisuje vy%etrenie 
Franti%ek. Táto metóda zistí, !i 
je sluch v norme, alebo má die#a 
&ahkú, strednú !i #a"kú poruchu 
sluchu. 

V KÚPE"NI
Vy%etrenia ukázali, "e Martin má 
#a"kú poruchu sluchu. Nasledoval 
foniater, ktor' mu pridelil dva na-
!úvacie aparáty. „Nastavi# prístro-
je je ve&mi #a"ké, ke$ die#a nevie 
poveda#, !i po!uje alebo nie,“ 
kon%tatuje Franti%ek, ktor' sa ih-
ne$ pustil do %túdia zahrani!nej 

literatúry o sluchov'ch postihnu-
tiach, na!úvacích prístrojoch a ich 
nastaveniach. Zistil, "e v zahra-
ni!í existujú presnej%ie metódy, 
a tak sa o preverenie synov'ch 
nastavení pokúsil sám. „Mali sme 
doma hlukomer. Ke$ sa Ma#ko 
ve!er kúpal a nemal na!úvacie 
prístroje, skú%al som búcha# dve-
rami od skrinky, nechal som pad-
nú# mop… Ke$ zaspal a bolo u" 
v%ade ticho, za!al som opakova# 
v%etky zvuky, aby som zmeral, !o 
vlastne po!ul. Pomohli mi rôzne 
mobilné aplikácie na spektrálnu 
anal'zu zvuku,“ dospel Franti-
%ek k dobrej správe: Foniater mal 
%#astn' odhad pri nastavovaní na-
!úvacieho prístroja. „Získal som 
e%te lep%iu predstavu o intenzite 
Ma#ovej straty sluchu a pomohlo 
to aj pri $al%om nastavovaní na-
!úvacích prístrojov, “ tvrdí otec 
trojro!ného Martina.

U!ILI SA V#ETCI
K'm Franti%ek po nociach %tu-
doval o sluchov'ch ochoreniach, 
na!úvacích prístrojoch a nastave-
niach, )ubka sa vrhla na posun-
kovú re!. Obaja man"elia nabehli 
na posunkovanie t'"de( po tom, 
ako ich synovi stanovili diagnózu. 
Nechceli u" strati# ani de(. Ozvali 
sa %peciálnej pedagogi!ke, ktorá 
si ihne$ cez víkend urobila !as 
a ukázala im prv'ch pár posun-
kov. „Vedeli sme ‚papa#‘, ‚havo‘ 
a na%e die#a sa ihne$ chytilo. 
Stále nehovorilo, ale kone!ne 
komunikovalo,“ te%ili sa obaja 
z pokroku. „Sta!ilo Ma#kovi 
ukáza#, "e ideme autom k babke 
Zuzke a on sa sám zdvihol a i%iel 
si po bundi!ku. Za!al chápa#, "e 

ideme papa#, a i%iel do kuchyne. 
Neskuto!ne sa upokojil.“

Ak ch'ba komunikácia, die#a to 
do istého veku toleruje. „Po!u-
júcemu die#a#u poviete, nech sa 
oble!ie, lebo ide von – chápe, !o 
sa bude dia#. Die#a, !o nepo!uje, 
dvihnete zo zeme a ono nechápe, 
!o sa deje. Za!ne by# nervózne 
a prepadá do amokov'ch sta-
vov,“ opisuje Franti%ek aj Ma#kov 
prípad. Chlapec sa k na!úvacím 
prístrojom dostal a" v pätnástich 
mesiacoch.

NEPOSUNKUJTE?
Napriek tomu sa na%li &udia 
i odborníci, ktorí Majtánovcov 
od posunkov odrádzali. „Mno-
hí odborníci sa obávajú, "e die#a 
nebude chcie# rozpráva#, ak sa 
nau!í posunkova#, ale vy v prv'ch 
krokoch neviete poveda#, !i die#a 
bude schopné niekedy verbálne 
komunikova# alebo nie. Posunky 
sú zadné dvierka a pre nás boli 
ve&kou ú&avou,“ zhodujú sa man-
"elia. Kone!ne vytvorili komuni-

ka!n' kanál a Ma#o nasával v%et-
ky informácie, ktoré zame%kal. 
„My sme neprestali rozpráva#, 
ke$ sme za!ali posunkova#. Ne-
u!ili sme Ma#ka prirodzen' po-
sunkov' jazyk, preto"e je bez re!i 
a oproti sloven!ine má inú gra-
matiku. U!ili sme ho posunkova-
nú sloven!inu – vkladali sme mu 
posunky do spisovne hovoreného 
slova,“ opisuje Franti%ek. Hovo-
rí, "e pri sluchovo postihnutom 
die#ati musíte komentova# úplne 
v%etko. „Ideme papa# ry"u, tu má% 
tanierik, tu má% ly"i!ku... Robili 
sme aj zvukové a re!ové cesty po 
byte,“ opisuje, ako s Ma#om pre-
chádzali po byte a ukazovali mu, 
kde sú dvere, kde je okno. Zacin-
kali o pohár, aby Ma#o po!ul zvuk 
skla. „Cítili sme sa ako %portoví 
komentátori,“ smejú sa dnes na 
#a"k'ch za!iatkoch. 

OD OBRÁZKA K SLOVU
Ke$"e na!úvacie prístroje mal 
nastavené správne, druh'm kro-
kom bolo nau!i# ho rozpráva#. 
„Na ka"dé slovo sme mu urobili 
dve karti!ky. Jedna bola len obrys 
zvieratka, na druhej bolo zvie-
ratko vyfarbené. Najprv sme mu 
ukázali farebnú kravi!ku a zapo-
sunkovali sme ‚krava‘. Dali sme 
mu obrázok do ruky a ukázali, 
kam ho má polo"i#. V $al%om kro-
ku u" obrázok na obrys polo- 
"il sám, ke$ sme mu ukázali

Kde sa vzala? 
Pri potvrdení straty sluchu na %pecializovanom ORL pracovisku je 
potrebné absolvova# e%te mnoho in'ch vy%etrení na vylú!enie syn-
dromatickej straty. Lekári vedia, s ktor'mi syndrómami sa spája 
strata sluchu. Pod&a vy%etrení vedia vylú!i#, !i ide o nie!o e%te zá-
va"nej%ie. „Robí sa aj genetické vy%etrenie, ktoré mal syn pozitívne. 
Ve&mi sa nám u&avilo, lebo sme si prestali vy!íta# obrovské mno"-
stvo vecí.  Za!nete prebera# ka"dú situáciu a h&adáte prí!inu,“ opi-
suje chvíle neistoty Franti%ek Majtán.


