
farebnú kravi!ku a poveda-
li sme ‚krava‘. Dali sme mu obrá-
zok do ruky a ukázali, kam ho má 
polo"i#. V $al%om kroku u" ob-
rázok na obrys polo"il sám. Ke$ 
toto za!alo fungova# a vedeli sme, 
"e ovláda posunok a rozumie 
zvuku, kravu na obrázku sme mu 
neukázali. Len sme povedali  a za-
posunkovali ‚krava‘ a on ukázal, 
kam ju treba polo"i#. Ke$ fungo-
valo u" aj toto, i%li sme bez posun-
kov,“ neskr&vali hrdos# a rados# 
odhodlaní rodi!ia. Vybudovali sy-
novu slovnú zásobu. S nápadom 

na v&u!bu nepri%li sami, 
nesmierne im v tom pomohol %pe-
ciálny mobiln& pedagóg, ktor& ich 
nav%tevoval doma a u!il ich, ako 
majú syna u!i#. Nejde o %tandard 
od %tátu, ale o aktivitu súkromnej 
firmy, ktorá je kapacitne obme-
dzená.

JE !IKOVNEJ!Í 
'oskoro za!al Ma#o pou"íva# aj 
slová. „Za!ínali sme jednoslovn&-
mi v&razmi. Ke$ sa nau!il slovo 
aj posunok pre auto, pridali sme 
k nemu druhé slovo, napríklad 
!ervené auto,“ opisuje Franti%ek. 

„Teraz má tri roky, a ke$ ho pri-
rovnám k trojro!n&m po!ujúcim 
de#om, patrí k t&m %ikovnej%ím. 
'o sa t&ka myslenia i slovnej záso-
by,“ te%í sa (ubka. Sluchová poru-
cha je stále badate)ná na Ma#ovej 
v&slovnosti. Rodi!ia v%ak na nej 
intenzívne pracujú s logopedi!-
kou. Vedia, "e ich !aká celo"ivot-
ná práca, lebo nepo!ujúce deti 
sa u!ia hovori# inak a dlhodobo. 
„Ke$ nabehol na re!, posunky u" 
na komunikáciu nepotreboval. 

Hoci sa mu to stále zíde, nikdy 
nebude skuto!ne po!ujúci. Na!ú-
vacie prístroje si skladá, ke$ ide 
do bazéna alebo dostane zápal 
u%í…“ vymenúva mama. Prob-
lém po!u# s nimi mô"e ma# aj na 
ve)kú vzdialenos# a v hlu!nom 
prostredí.

V septembri nastupuje Ma#o 
do %kôlky medzi po!ujúce deti 
a rodi!ia spú%#ajú internetov& 
portál NepocujuceDieta.sk, ktor& 
bude pomáha# rodi!om nepo!u-
júcich detí. (ubke a Franti%kovi 
nie!o podobné v sloven!ine pred 
dvomi rokmi ve)mi ch&balo. Dú-
fajú, "e sa im podarí na Sloven-
sku zdvihnú# úrove* medicínskej 
starostlivosti o deti so sluchov&m 
postihnutím. Chcú, aby sa vedelo 
o rizikách neskorej diagnosti-
ky. „Ch&bajú nám odborníci aj 
technické vybavenie. Obdobie do 
troch rokov je kritické pre rozvoj 
sluchu, re!i, rozumu. Sluchové 
podnety sú dôle"ité pre mentál-
ny a kognitívny rozvoj. Ak die#a 
nepo!uje, neza!ne rozpráva# 
a zaostáva,“ varujú Majtánovci 
pred situáciou, "e ke$ má die#a 
nesprávne nastavené prístroje, 
nau!i# ho rozpráva# je takmer ne-
mo"né. 

Lenka !TEFÁNKOVÁ

Novorodeneck! 
skríning 

Po!as prv&ch dní "ivota ab-
solvuje die#a v nemocnici 
ultrazvukové vy%etrenie moz-
gu, srdca, obli!iek a sluchu. 
Vy%etrenie sluchu sa robí na 
tretí de* po narodení, naz&va 
sa OAE – otoakustické emisie. 
Ide o zvuky, ktoré produkuje 
slimák ulo"en& vo vnútornom 
uchu. Dajú sa zaznamena# 
mal&m mikrofónom ulo"en&m 
vo vonkaj%om zvukovode. 
Podarí sa to len vtedy, ke$ je 
prah sluchu normálny alebo 
mierne zhor%en&, skrátka, ke$ 
je vybavenie ucha v poriadku.

Foto SÚ!A" 
NAJ úroda

Vyhrajte 
skvelé ceny!  

Práve 
v predaji
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