
ŠKOLÁK

...A mnoho iných prívlastkov majú tzv. poruchy učenia, ktoré sa 
u dnešných detí vyskytujú čoraz častejšie. Ako ich odhaliť a do akej 
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V súčasnosti sa v školskom procese stále 
častejšie stretávame so žiakmi, ktorí majú 
problém vzdelávať sa v dôsledku nejakej 
špecifickej poruchy učenia. Tieto poruchy 
sú spájané s neschopnosťou či zníženou 
schopnosťou (na)učiť sa písať, čítať, počítať, 
kresliť, ovládať gramatiku atď. Dieťa pritom 
nemusí mať žiaden neurologický problém, 
avšak napriek tomu vykazuje neúspech 
v niektorých predmetoch, pričom jeho 
spolužiaci pod rovnakým pedagogickým 
vedením tento problém nemajú. 

Niektoré štatistiky uvádzajú, že 

5 až 15 % 
populácie trpí dyslexiou alebo inou 
špecifickou poruchou učenia,  
pričom sa častejšie tieto poruchy 
vyskytujú u chlapcov a mužov. 

Staršia generácia môže namietať, že kedysi 
toľko detí s problémom „dys“ nebolo, no 
pravda je taká, že presnejšia diagnostika 
sa začala u nás robiť až v 80. – 90. rokoch 
minulého storočia. A tak mnoho detí, ktoré 
mali ťažkosti naznačujúce poruchy učenia, 
sa mohli zdať učiteľom lenivejšie, slabšie 
chápajúce ap., a pritom tieto deti (dnes už 
dospelí ľudia) často mohli byť nadprie-
merne inteligentní. Iba ich mozog pracoval 
a pracuje trochu iným spôsobom, ako je to 
u väčšiny populácie. Častejší výskyt novo 
diagnostikovaných prípadov však môže 
tiež súvisieť s väčšou náročnosťou na 
vzdelávanie a žiakov samotných. 

ŠKOLÁK

 Deti s poruchami učenia nemusia byť  
menej vnímavé či mať nižšie IQ.  
Ich mozog iba odlišne spracúva ponúkané 
informácie a inak ich vyhodnocuje.

Prečo a ako  
vznikajú?
Odhaliť presnú príčinu, ktorá stojí u daného 
dieťaťa za vznikom jeho poruchy učenia, je 
takmer nemožné. Tieto poruchy nie sú spô-
sobené motorickým, zrakovým, sluchovým 
alebo iným postihnutím. A hoci sa diskutuje 
o vplyve málo podnetného či stresujúce-
ho prostredia pri vzniku týchto porúch na 
dieťa, žiadna relevantná štúdia to zatiaľ jed-
noznačne nepotvrdila. Odborníci sa priklá-
ňajú k tomu, že za každou poruchou učenia 
stojí kombinácia viacerých faktorov. Svoju 
úlohu jednoznačne zohráva dedičnosť – ak 
sa tieto poruchy v nejakej rodine objavia, 
je dokázaný častejší výskyt vo viacerých 
generáciách. Poruchy učenia súvisia aj so 
zmenami v mozgu, keď sa jedna hemisféra 
stane dominantnejšou, ako je to u bežnej 
populácie. Viaceré štúdie poukazujú na ne-
gatívne vplyvy ešte počas vnútromaterni-
cového vývoja dieťaťa – keď matka požívala 
alkohol, drogy, fajčila, užívala rizikové lieky, 
prežívala počas tehotenstva dlhodobý stres, 
prekonala závažné ochorenie ap. Negatív-
nym znakom je aj komplikovaný pôrod, 
nedostatočné prekrvenie mozgu, priduse-
nie pri pôrode, ťažké infekčné ochorenia

 či úrazy hlavy v prvých mesiacoch  
života. Taktiež oneskorený vývin  

reči či dysfázia často poukazujú  
na neskoršie ťažkosti  

dieťaťa s učením sa.

Poruchy učenia  
– delenie
Porúch učenia je niekoľko a môžu sa 
navzájom kombinovať. Sú označené 
predponou dys-, ktorá je gréckeho 
pôvodu a znamená ťažkosť, 
narušenú funkciu. 

POZNÁME:
 DYSLEXIA – porucha čítania,
 DYSGRAFIA – porucha písania,
 DYSORTOGRAFIA – porucha 

gramatiky a pravopisu,
 DYSKALKÚLIA – porucha 

ovládania matematických 
úkonov,

 DYSMÚZIA – porucha 
hudobných schopností,

 DYSPINXIA – porucha 
výtvarných schopností,

 DYSPRAXIA – porucha 
vykonávania manuálne 
zložitejších činností.
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Dyslexia a dysgrafia 
Ema má mamu problém
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy 
učenia patria dyslexia a dysgrafia.  
Jednotlivá porucha môže byť u daného  
dieťaťa ešte sprevádzaná poruchou pamäti, 
slabou koncentráciou, nedostatočnou 
sluchovou pamäťou, hyperaktivitou ap.

Dysgrafia
Porucha písania, pri ktorej žiak zamieňa 
pri písaní podobne vyzerajúce písmená, 
napríklad o/a alebo písmená rovnako 
znejúce, napr. f/v, k/g, s/z a pod. Nie-
kedy písmená alebo slabiky prehadzu-
je, namiesto „b“ píše „d“, čím vznikajú 
slovné skomoleniny. Dieťa pri písaní 
nedodržiava interpunkčné znamienka 
(bodky, dĺžne) alebo ich umiestňuje na 
nesprávnom mieste, zle rozlišuje krátke 
a dlhé samohlásky, ale aj slabiky dy-
-di, ty-ti, ny-ni. Celkovo nerado kreslí, 
píše, v škole má ťažkosti s odpisova-
ním z tabule... Problémy môže mať aj 
s rozlišovaním sykaviek, s pridávaním 
a vynechávaním písmen či slabík, ne-
zvládnutím hraníc slov v písme. Týchto 
chýb sa dopúšťa opakovane, nejedná sa 
iba o náhodný výkon. Odhaliť dysgra-
fiu môže skúsený odborník už v 1. roč-
níku základnej školy. Dieťa s týmto 
problémom nestíha tempu svojich 
spolužiakov, jeho pokusy o naučenie 
sa správnych tvarov písmen nebývajú 
korunované úspechom. Napriek tomu, 
že zaraďuje uvoľňovacie cvičenia ruky, 
cvičenia na pozornosť, napriek množ-
stvu času, ktoré trávi prepisovaním 
úloh doma či v škole, nech sa snaží, ako 
chce, písanie mu nejde. 

Diagnostika a pomoc
Ak sa u dieťaťa objaví podozrenie na tieto 
poruchy učenia, je vhodné vyhľadať odbor-
nú pomoc. Rodičov môže na poruchy upo-
zorniť učiteľ v materskej či základnej škole, 
ale všimnúť si to môžu aj sami. Diagnostiko-
vať poruchy učenia môže psychológ v spo-
lupráci so špeciálnym pedagógom, ktorý 
jednoznačne určí poruchu, jej stupeň, a dá 
rodičom i učiteľom odporúčania, ako s die-
ťaťom pracovať, aby napriek tomu dosaho-
valo v škole úspechy a rodičia s ním vedeli 
pracovať aj doma. 

Napr. deti s dyslexiou  
a dysgrafiou treba doma  
viesť k tomu, aby:

 veľa, správne (spisovne) a čisto 
rozprávali (opisovali, čo vidia, čo zažili,  
čo ich zaujíma...);

 spievali detské pesničky, vytlieskavali, 
delili slová po slabikách; 

 denne samy i s rodičom čítali a písali;
 úlohy do školy pripravovali 

v dostatočnom časovom rozpätí 
a v pokojnej atmosfére;

 písmenká, s ktorými je problém, viac 
a rôznymi kreatívnymi spôsobmi 
precvičovali (napr. krúžkovali v texte, 
v časopise ap.)

Deti s poruchami učenia majú právo byť v rámci školského procesu integrované. 
Čo to znamená a ako je vhodné, aby pracovali v škole, ale tiež, ako sa prejavuje 

ďalšia z porúch učenia – dysortografia – sa dočítate nabudúce.

Dyslexia 

Spomedzi porúch učenia je najznámejšia, 
pretože najnápadnejšie ovplyvňuje úspeš-
nosť dieťaťa v škole. Je to porucha, pri ktorej 
sa dieťa nevie naučiť dobre čítať, pričom je 
zasiahnutý celý výkon čítania – technika, 
rýchlosť, správnosť, porozumenie.

PREJAVUJE SA RÔZNE: 
 dieťa môže mať narušené zrakové 

vnímanie, 
 nevie dodržať časový sled, 
 môže mať ťažkosti s artikuláciou, 
 pri čítaní vynecháva, prehadzuje alebo 

domýšľa si časti slov, 
 zamieňa si tvarovo (napr. b/d/p; m/n; 

a/e) alebo zvukovo podobné písmená 
(s/z, t/d...),

 môže mať problémy s dodržiavaním 
interpunkcie alebo čítať bez porozumenia,

 príliš dlho číta po slabikách, „zasekáva“  
sa v texte, má odpor k čítaniu nahlas...

Odborníci zistili, že je 
zväčša ľahšie napraviť 
ťažkosti s čítaním  
ako s písaním 
a pravopisom.
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Ako dyslektik vníma písmená, slová?  
Ako sa vôbec učí poznávať? Odpovede 
nielen na tieto otázky nám prináša
MgA. Alena Kupčíková Ph.D.,
česká výtvarníčka a autorka  
nevšedného projektu. Ona sama má 
dyslexiu a dysortografiu, ktoré jej však 
nebránili v rozlete, ale naopak, priviedli 
ju k mnohým možnostiam a životným 
úspechom.

ŠKOLÁK

 ...ako 6 – 7-ročné dieťa som intuitívne vedela, že  
nemám hovoriť, čo v skutočnosti vidím. Po skúsenosti,  
keď som musela zostať po škole, som už o tom  
nikdy s nikým nehovorila, snažila som sa to naučiť  
a odlišné vnímanie využívať ďalej v štúdiu,   hovorí Alena.
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Kedy sa začal váš osobný príbeh s „DYS“?
Musím hneď na začiatku podotknúť, že pre 
mňa je dyslexia DAROM. Dyslektikom sa 
narodíte a tiež zomriete, avšak naučíte sa 
s týmto iným vnímaním žiť. Narodila som 
sa v roku 1976, od detstva som bola hy-
peraktívna. Som multimediálny výtvar-
ný umelec s doktorátom a som dyslektik 
(špecifická porucha čítania) a dysortograf 
(špecifická porucha gramatiky). Hovorím 
to zámerne, pretože „byť DYS“ je dnes ešte 
stále považované za hendikep hlupákov – 
pritom DYS nemá vplyv na inteligenciu.

Ako si spomínate na svoje škôlkarske 
a školské časy? Ako sa cíti dieťa v takomto 
veku, ak vníma, že sa od svojich 
rovesníkov „v čomsi“ odlišuje?
Už v materskej škole som bola niekoľko-
krát odoslaná na vyšetrenie k psycho-
lógovi. Neustále som si prehliadala svoje 
ruky a pani učiteľke sa to nezdalo. Psy-
chológ, našťastie, vždy povedal, že sa len 
nudím. Vtedy ešte učitelia ani spoločnosť 
neboli veľmi o tomto hendikepe informo-
vaní. Dnes je fenomén hyperaktivity zná-
my. V 4 až 6 rokoch som hovorila ako keby 
v rôznych časoch. Počula som napríklad 
inak slová, napr. „hračkářství“, ktoré som 
vyslovovala a aj počula ako „raz-dva-tri“. 
Keby rodičia a odborníci mali informácie, 
poznali by, že v budúcnosti budem mať 
problémy s písaním a čítaním. Predpokla-
dám, že dyslexia je v našej rodine dedič-
ná – cez moju babičku z matkinej strany. 
Ja sama, okrem môjho prvého stretnutia 
s neúspechom hneď v 1. triede, som až 
do 5. triedy nepociťovala, že by som mala 
akýkoľvek problém, možno tiež preto, že 
som chodila do malej dedinskej školy, kde 
sa nám venovali oveľa viac. Problémy na-
stali, keď sa začali písať diktáty, písomky... 

V čom okrem čítania a písania ste 
pociťovali alebo v súčasnosti pociťujete 
kvôli poruchám učenia deficity?
Dyslexia má, okrem iného, zlý vplyv na 
pamäť. Znamená to, že čokoľvek urobím 
v ateliéri, ako keby zabudnem a každý deň 
začínam znovu a znovu, takže ako umelec 
sa nikdy nemôžem vykradnúť. Myslím si, 
že mnohí dyslektici tým, že musia denne 
vynakladať množstvo úsilia vďaka odliš-
nému vnímaniu, sú potom napr. v práci 
oveľa viac výkonnejší. Ale spoločnosť cel-
kovo ešte nedokáže využívať tieto inakos-
ti či hendikep v prospech nás všetkých. 
Mojím prianím je, aby tomu tak v budúc-
nosti bolo.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť šlabikár pre 
dyslektikov? 
Skôr než vznikol, vytvorila som ešte tes-
ty, ktoré patria k tomuto šlabikáru. Takže 
celý produkt je „Multimediálne interak-
tívne testy a Šlabikár pre deti od 4 rokov 
na možné odhalenie a prevenciu počiatoč-
ných problémov pri čítaní a písaní“. Oba 
produkty na seba nadväzujú a slúžia ako 
prevencia počiatočných problémov s číta-
ním (dyslexia), písaním (dysgrafia) a hy-
peraktivitou. Všetko je formou hry a die-
ťa ani nevie, že tieto testy dokážu odhaliť 
jeho možný hendikep už v predškolskom 

veku. Než začnú písať a čítať, musia ovlá-
dať rôzne zručnosti. Väčšina dostupných 
pomôcok rieši nápravu dyslexie či dysgra-
fie až v momente, keď sa problém zvidi-
teľní. Tieto testy a šlabikár tomu, naopak, 
predchádzajú. Všetko je vytvorené tak,  
že neodborná spoločnosť nemusí po-
znať odborné špecifiká. Na našej stránke 
(www.dys.cz) máme momentálne demo-
verziu zdarma, takže dospelí i deti si to 
môžu sami vyskúšať.

Ktoré momenty boli pri tvorbe šlabikára 
kľúčové?
Bolo ich viac, no spomínam si napríklad 
na udalosť z 1. ročníka. V šlabikári sme 
mali príbeh o písmenku „H“, ktoré zastu-
povala pre deti známa postavička Hur-
vínek, ako sa hojdá na hojdacom koni. 
Celá trieda mala čítať text pod Hurvín-
kom. Čítala som aj ja. V tých časoch som 
nikomu nemohla povedať, že nerozlišu-
jem písmenká, vnímam slová ako celok, 
ako nejaké geometrické tvary, ako napr. 
štvorce či obdĺžniky. Premietala som si do 
nich postavy, nerozlišovala som písme-
ná a slová tak ako ostatné deti. Nechcela 
som sa ale nechať zahanbiť. Počula som 
text od spolužiakov, ktorí to čítali stále 
dokola a poznala som tak približný obsah. 
Keď ma učiteľka vyvolala, čítala som text  

Ľudia s dyslexiou  
majú svoj šlabikár  
i pamätný deň
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z nejakých podivných tvarov a pritom som 
z pamäti hovorila to, čo som predtým po-
čula. Rozosmiala som celú triedu. Menej 
sa smiala učiteľka. Musela som zostať po 
škole a vetu pod Hurvínkom stokrát odpí-
sať, bez toho, aby som vedela, prečo to mu-
sím robiť. Mala som „čítať“ obdĺžnik, ktorý 
vyzerá ako okno a štvorec, a popisovať tie 
tvary, ktoré vidím v písmenkách. Neviem, 
či by som tým učiteľku rozosmiala, ale 
možno by ma poslala aj do špeciálnej školy. 
Takto som neuvažovala, ale ako 6 – 7-roč-
né dieťa som intuitívne vedela, že nemám 
hovoriť, čo v skutočnosti vidím. Po skúse-
nosti, keď som musela zostať po škole, som 
už o tom nikdy s nikým nehovorila, snaži-
la som sa to naučiť a to odlišné vnímanie 
využívať ďalej v štúdiu. Tento moment ma 
ovplyvnil v neskoršom veku a primäl ma 
vytvoriť šlabikár práve na tomto princípe: 
„písmenko = tvar“. 

Ako sa teda prakticky podľa tohto šlabikára 
učia deti čítať?
Väčšia časť „DYSľudí“ využíva pravú he-
misféru a tá spracováva obrazy, tvary. Pre 
zaujímavosť – veľa výtvarných umelcov, 
či už z oblasti architektúry, fotografie, so-
chárstva, atď. patrí tiež do skupiny „DYS“. 
Keď sa vrátime k šlabikáru a testom – prin-
cíp je úplne jednoduchý. Testy pripravujú 
deti na písanie a čítanie pred nástupom 
do školy a šlabikár pracuje na základnom 
princípe, ktorý vychádza z vývoja dieťaťa, 
a to „dieťa už od raného detstva vidí oko-
lo seba tvary a poznáva ich bez toho, aby 
vedelo ich názvy“. Toto je prirodzené pre 
všetky deti. V tomto šlabikári to zname-
ná, že písmenko H nepredstavuje HOLUBA, 
HUS, ale svojím tvarom-obrazom napr. 
koľajnice, v ktorých je možné písmenko H 
vidieť niekoľkokrát. Holub, keď letí, vyzerá 
v perspektíve ako písmenko V alebo keď 

stojí a roztiahne krídla ako písmenko K, ale 
nie ako písmeno H. V tomto šlabikári dieťa 
prirodzene svojmu vnímaniu prechádza 
z tvaru hračiek a vecí, ktoré má okolo seba, 
na písmenká. 

Je šlabikár s testami určený pre všetky 
deti, alebo iba pre tie, u ktorých je zvýšené 
riziko vzniku porúch učenia?
Deti, ktoré by v budúcnosti mali problém 
s písaním a čítaním, využívajú prevažne 
pravú časť hemisféry mozgu. Tá spraco-
váva obraz a dieťa v predškolskom veku, 
ktoré by mohlo mať zvýšené riziko rozvoja 
dyslexie, dysgrafie, môže túto funkciu pra-
vej hemisféry využiť na lepšie chápanie 
písmen. Dieťaťu, ktoré by teoreticky ne-
malo mať v budúcnosti žiadne problémy 
s písaním a čítaním, tento projekt neublíži, 
ale naopak, pomôže mu pravú hemisféru 
precvičiť a naučí ho svet vnímať pestrejšie.

ŠKOLÁK

Šlabikár je zameraný na podporu oboch hemisfér a spoluprácu medzi nimi.  
Deti si pri práci s ním cvičia svoju pozornosť, priestorovú orientáciu, pamäť, motoriku i sluch. 
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Akú formu v šlabikári a v testoch využívate, aby sa  
vám darilo deti zaujať?
V šlabikári sme vytvorili dve možnosti rozlišovania 
abecedy a tri rôzne krajiny. Šlabikár je generovaný 
náhodne, vždy, keď ho dieťa v počítači otvorí znovu, 
sú písmenká na inom mieste. Dieťa si môže vždy samo 
vybrať, aké písmenko chce. Deti pomáhajú dvom 
ježkom, ktorí spoznávajú svet a objavujú v ňom skryté 
písmená. Aj testy sú generované náhodne, vždy, keď 
dieťa spustí úlohu, je iná, takže sa testy nedajú naučiť 
naspamäť. Testy tiež fungujú formou hry, úlohami deti 
sprevádza malá myška. Po ukončení hry môže rodič/
odborník zistiť vo výsledkoch, ako sa dieťaťu darilo, 
koľkokrát úlohu riešilo, než došlo k správnemu riešeniu. 
Všetko je na záver zobrazené v percentách a obrazom 
– je to preto, že rátame s tým, že aj samotný rodič by 
mohol byť sám dyslektik či dysgrafik – z 50 % je tento 
problém dedičný. Postavičky nadaboval český herec 
Jiří Lábus, výtvarnú podobu som nakreslila, natočila, 
nafotila ja a naprogramoval to M. Klega a špeciálne 
hudbu pre písmenká napísal môj kamarát z detstva  
Jan Urban (tiež „dys“). Snažila som sa, aby všetko  
bolo „vyvážené prirodzeným chaosom“. 

ŠKOLÁK

Mám veľké prianie, aby bola globálna in-
tegrita všetkých možných hendikepov 
a ľudia sa navzájom od seba učili. Pritom 
každým rokom sa mi viac zdá, že si ľudia 
prestávajú pomáhať, nech už je dôvodom 
strach alebo doba, ktorá je zvláštna. A hoci 
to vyzerá, že o dyslexii už bolo všetko na-
písané, stále nie je medzi ľuďmi dostatočne 
vysvetlené, prečo a ako funguje človek, 
ktorý má diagnostikovanú poruchu učenia 
a že miera „dys“ je odlišná. O zmenu toho 
všetkého sa snažíme na Dni dyslexie. Tento 
rok slávime už jeho 5. ročník, a to dva dni – 
7. a 9. septembra v Národnej galérii v Prahe.

Čo by ste odporúčali rodičom, ktorí sa 
dozvedia, že ich dieťa má poruchu či 
poruchy učenia?
Je veľmi zložité ako rodič pochopiť, že máte 
doma dieťa, ktoré neustále dookola robí 
rovnaké chyby, ako keby nepočulo rady, 
ktoré mu dávate. Verte, že takéto dieťa má 
možno viac kreatívnych riešení na prob-
lém, ktorý riešite. Mať doma dyslektika je 
ako mať doma jedinečný originál, ktorý 
musíte chrániť. Nájsť jeho talet a podporiť 
ho. Vďaka talentu z neho môže vyrásť na-
príklad úžasný remeselník alebo i právnik. 
Chce to veľkú vzájomnú podporu, trpez-
livosť, ale za to budete mať doma veľmi 
schopného jedinca, ktorý potom prežije 
v tomto svete chaosu všetko. Viera v seba 
a podpora rodiny je to najviac. Ja som to 
zažila a vďaka tomu dnes skrze hendikep 
môžem pomáhať.

 Mať doma dyslektika je ako mať doma jedinečný originál, 
ktorý musíte chrániť. Nájsť jeho talet a podporiť ho.  

S akými odozvami sa stretávate u rodičov 
detí s dysporuchami? 
Keď sme tento projekt spúšťali, mysleli 
sme v prvom rade na rodičov a tiež starých 
rodičov (je zaujímavé, že tí sú často prví, 
ktorí konajú u detí preventívne a majú na 
ne viac času v tejto rýchlej dobe). To, že za-
čali naše testy a šlabikár používať škôlky, 
školy a dokonca aj pedagogicko-psycho-
logické poradne, bolo pre nás veľké plus. 
Odozvy sú výborné, deti, ktoré v rámci 
tohto projektu pracujú, majú úsmev na 
tvári, ani nevedia, že niečo trénujú. 

Neplánujete aj jeho slovenskú verziu?
Áno, uvažujeme. Máme na Slovensku tiež 
rodiny, dokonca i odborníkov, ktorí náš 
program používajú v češtine a nevidia 
v tom problém, ale rodný jazyk je rodný 
jazyk. Momentálne sa snažíme nájsť in-
vestora (už nemôžem výskum neustále 
platiť sama) a všetko prerobiť na verziu pre 
tablety. Zvažujem tiež, či svoju myšlienku, 
ako pomôcť deťom už v predškolskom 
veku, nezachytím knižne. 

V súčasnosti sa dysporuchy odhaľujú 
u detí najmä v škole, keď sa objavia prvé 
neúspechy. Je však možné podľa vás 
odhaliť tieto ťažkosti už v materskej škole 
a tak im do istej miery predísť?
Označiť dieťa za dyslektické či dysgrafic-
ké už v predškolskom veku nie je celkom 

možné. Môžeme však identifikovať prob-
lém, ktorý tomuto hendikepu predchádza. 
Veľa rodičov z ostychu čaká až na 1. trie-
du, kde však už dieťa môže zažívať prvé 
neúspechy. Ide najmä o to, aby deti chceli 
pracovať, trénovať a aktivovať – prepojiť 
obidve hemisféry. Keď sme vymýšľali šla-
bikár a testy, kládli sme dôraz na to, aby 
boli úlohy zamerané na zrakové vníma-
nie, pamäť, orientáciu, sluch, koncentráciu 
a pod., teda všetko to, čo má dieťa vedieť, 
aby sa naučilo správne čítať i písať.

Ste zakladateľkou aj „Dňa dyslexie“.  
Ako vznikol tento nápad a v čom vidíte 
jeho potenciál?
Deň dyslexie mi napadol úplne intuitívne. 
Dorobili sme testy a šlabikár a ja som po-
vedala: „Spravíme ich krst na Deň dysle-
xie!“ A vtedy niekto povedal, že neexistu-
je, na internete sa o tom nič nepíše... A tak 
sme ho vytvorili. Oslovili sme Národnú 
galériu v Prahe, kde mám aj ja zastúpené 
svoje diela v ich zbierke. Spojili sme talent 
a dar hendikepu v jedno. Každý ročník sa 
na Dni dyslexie podieľajú ľudia – odborníci, 
vynálezcovia, umelci... – svojím pričine-
ním zdarma, aby sprostredkovali, čo cítia, 
čo vytvorili. Samozrejme, je to náročné 
organizačne, ale potreba zmeniť svet, aby 
začal myslieť inak, je veľmi silná. Každý 
rok prídu aj dospelí ľudia zdieľať, čo skrze 
svoje „dys“ prežívajú, nie je to len o deťoch.  FO
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