
Sprievodca domácnosťou
Jednoduché nápady 
pre Vašu domácnosť, 
ako si môžete upraviť 
svoj domov a uľahčiť si 
život aj so zhoršeným 
videním ako napr. pri 
ochorení  vlhká forma 
vekom podmienenej 
degenerácie makuly  
(vVPDM).

Iný pohľad na 
môj domov



Aby sa Vám doma 
dobre žilo

Život s vVPDM alebo s iným 

očným ochorením, ktoré môže 

viesť k zhoršenému videniu 

znamená, že sa možno budete 

potrebovať prispôsobiť 

meniacemu sa zraku. Dobrá 

kvalita života začína doma 

– na mieste, kde sa cítite 

najpohodlnejšie a kde to máte 

pod kontrolou. Táto príručka 

Vám môže pomôcť zachovať si 

takýto domov. Ukážeme Vám 

niekoľko tipov, ktoré môžu 

byť užitočné a vyhovovať 

Vášmu životnému štýlu. 
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Ako prispôsobiť 
domov

Osvetlenie
Chce to viac svetla! Správny typ osvetlenia, 
alebo dokonca žiarovky, Vám môže 
skutočne pomôcť lepšie doma vidieť. 

Kontrasty a farby
Chce to odvahu! Čo sa týka farieb, 
jasné farby sú lepšie ako pastelové. 
Lepšie odrážajú svetlo a tmu. Využite 
v byte špecifické farby a kontrasty. 

Bezpečnosť
Keď máte vVPDM, alebo iné očné ochorenie 
zhoršujúce Váš zrak, aj malé zmeny môžu 
mať veľký vplyv na Vašu bezpečnosť. 
Objavte všetky drobné úpravy, ktoré 
Vám doma pomôžu zlepšiť viditeľnosť.
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Doma by ste sa mali cítiť pohodlne a mať veci pod 
kontrolou. Preto je dôležité porozumieť  
5 kľúčovým zásadám pri prispôsobovaní Vášho 
domova životu s VPDM. Každá zo zásad je kľúčová 
pri úprave domova, aby sa Vám v ňom dobre 
žilo. Táto príručka Vás prevedie užitočnými 
nápadmi, ktoré vychádzajú z uvedených zásad 
a pomôžu Vám upraviť prostredie v každej izbe. 

Pomôcky pre slabozrakých
Už možno doma máte veci, ktoré robia Váš 
domov bezpečnejší a jednoduchší. Farebné 
pásky, rôzne organizéry (krabičky, nádoby) 
a samolepiace papieriky na odkazy vedia 
robiť zázraky. Ukážeme Vám, ako na to. 

Organizácia
Staňte sa majstrom v organizovaní. Keď 
sa zbavíte neporiadku, jasne veci označíte, 
vytvoríte si systém a budete veci odkladať 
na to isté miesto, ľahšie ich nájdete.
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Kuchyňa
Pre mnohých je kuchyňa centrom 

domova. Tu sa dejú kulinárske 

kúzla. Tu sa stretávajú ľudia. 

A práve tu je bezpečnosť 

kľúčová – malé zmeny môžu 

znamenať veľký rozdiel. A naviac 

budete mať konečne dôvod na 

nákup nových riadov, alebo 

kuchynských pomocníkov.
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Cíťte sa bezpečne vo svojej kuchyni
Aj pri meniacom sa zraku si stále 
môžete užívať varenie. Drobné 
úpravy a pridanie niektorých 
nových nástrojov Vám uľahčia 
orientáciu po kuchyni a budete 
sa cítiť bezpečnejšie. Odmerky 
a stopky s väčšími písmenami 
a farebné dosky na krájanie 
Vám vrátia radosť z varenia.

Vpracované podľa:  
Asociácia pre degeneráciu makuly
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Osvetlenie
•  Nainštalujte si bodové svietidlá: Na plochách, 
kde pripravujete jedlo, používajte bodové 
svietidlá. Zvýšte jas nainštalovaním 
osvetlenia kuchynskej linky pod skrinkami.

•  Obmedzte oslnenie z okien: Zabráňte 
odrazom slnka z okien namontovaním 
nastaviteľných žalúzií, roliet alebo závesov.

•  Používajte lupu so svetlom: 
Používajte lupu s osvetlením na 
zväčšenie a zjasnenie textu.

Kontrasty a farby
•  Používajte jednofarebné riady: 
Vyhnite sa priezračnému sklu alebo 
vzorovaným riadom a vyberte si radšej 
jednofarebné riady jasných farieb

•  Používajte kontrastnú dosku na krájanie: Vyberte 
si dosku kontrastnej farby, aby Vám jasne 
vymedzovala pracovnú plochu( napr. cibuľu krájajte 
na modrej, alebo červenej doske, mrkvu na bielej).

•  Označte si veci ako okraje skriniek a dvierok 
farebnými kontrastnými fóliami, aby ste 
ľahko zbadali, že sú otvorené. 

•  Používajte jednofarebné prestierania, ktoré 
kontrastujú s farbou Vášho riadu (biely tanier 
lepšie zbadáte na tmavo hnedej podložke).

•  Používajte hlasom ozvučené kuchynské 
spotrebiče: Mnohé kuchynské spotrebiče 
nevyžadujú čítanie a dokonca na Vás 
môžu rozprávať, napr. hovoriaca váha.

Organizácia
•  Používajte etikety na označovanie vecí:  
Veľké štítky ale aj rukou písané kartičky 
Vám pomôžu rozlíšiť položky v komore.

•  Uchovávajte veci na rovnakom mieste: 
Vytvorte si systém a udržujte si pocit 
poriadku, tým, že budete kuchynské 
potreby vždy odkladať na rovnaké 
miesto, aby ste ich ľahko našli.

•  Nahrávajte si audio poznámky: Na miesto 
spísania nákupného zoznamu si ho 
nahrajte na diktafón alebo do mobilu.

Bezpečnosť
•  Používajte protišmykové koberčeky: Používajte 
protišmykové kuchynské koberčeky, alebo 
koberčeky a rohože zaistite obojstrannou páskou.

•  Vyhnite sa komplikovaným vzorom: Na 
jednofarebnej dlážke veci ľahšie vidíte, 
uľahčí vám to aj  vnímanie hĺbky 
a pomôže predchádzať pošmyknutiam.

•  Označte si často používané nastavenia na spotrebičoch: 
Farebnými nálepkami alebo páskou si označte 
často používané nastavenia na spotrebičoch.

•  Pri krájaní používajte chránič prsta alebo rukavicu: 
Pri krájaní a sekaní si chráňte prsty chráničom, 
alebo rukavicou odolnou proti prerezaniu.

Pomôcky pre slabozrakých
•  Používajte zvukový indikátor hladiny tekutiny: 
Toto malé zariadenie na baterky Vás pri 
nalievaní zvukom / pípaním upozorní, 
keď je nádoba alebo hrnček plný.
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9Kuchyňa

Kúpeľňa
Väčšina našich denných rituálov 

začína a končí tu, v kúpeľni. Je 

to osobný priestor, bez ktorého 

nemôžeme žiť. Takže je kľúčové, aby 

nám v ňom bolo dobre. Našťastie 

si môžete uľahčiť každodenné 

používanie tejto miestnosti 

iba s pár malými úpravami.  
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•  Kúpte si ozvučenú osobnú váhu: Kúpte 
si osobnú váhu, ktorá rozpráva.

Pomôcky pre slabozrakých
•  Namontujte si držadlá vedľa WC: 
Držadlá z oboch strán WC Vám 
pomôžu pri použití toalety. 

Osvetlenie
•  Pridajte si ďalšie svetlo nad vaňu alebo 

sprchu: Priestory sprchy môžu byť tmavé. 
Ak je to možné, pridajte si ďalšie svetlo 
(môže byť aj na baterky) nad vaňu alebo 
sprchu. Dôležité je dodržiavať bezpečnosť 
pri kontakte elektriny a vody. 

•  Používajte osvetlené zväčšovacie zrkadlo: 
Osvetlené zrkadlá, ktoré zväčšujú 
obraz môžu pomôcť pri nanášaní 
make-upu alebo pri holení.

Kontrasty a farby
•  Označte si okraj vane: Nalepte na okraj 
vane kontrastnú lepiacu pásku, aby 
ste videli, kde začína a končí.

•  Používajte doplnky v jasných kontrastných 
farbách: Používajte kontrastné predložky, 
uteráky, mydelničky, protišmykové nálepky 
do sprchy aby ste si veci zvýraznili.

•  Používajte farebnú špongiu na meranie 
hladiny vody: Ak sa často kúpete, alebo 
napúšťate umývadlo na ručné pranie, 
používajte farebnú špongiu, aby Vám 
ukazovala hladinu vody. Hladinu vody 
je praktické skontrolovať aj prstom.

Organizácia
•  Používajte organizér  do sprchy: Dajte si všetky veci, 
ktoré potrebujete do sprchy do jedného organizéra, 
aby ste mali najčastejšie používané veci na jednom 
mieste. Prípadne majte všetky veci usporiadané 
na poličke v blízkosti vane či sprchového kúta.

•  Používajte fľaštičky rôznych tvarov: Dajte si 
šampón a kondicionér do fľaštičiek rôznych 
veľkostí a tvarov, aby ste ich ľahko odlíšili. 
Prípadne na to myslite už pri nákupe a môžete 
si vyberať flakóny rôznych veľkostí a tvarov.

Bezpečnosť
•  Používajte protišmykové kúpeľňové podložky: 
Kúpeľňové predložky s pogumovaním zospodu 
pomôžu zabrániť pošmyknutiu. Iné koberčeky 
a predložky zaistite obojstrannou páskou.

•  Namontujte si držadlá: Bezpečnostné 
držadlo v sprche alebo pri záchode sa 
môže hodiť, keď stratíte rovnováhu.

•  Radšej používajte elektrický holiaci strojček: Obyčajné 
žiletky predstavujú väčšie riziko porezania. 
Radšej používajte elektrický holiaci strojček.

•  Nainštalujte si nočné svetlo: Do kúpeľne si nainštalujte 
nočné svetlo s automatickým zapínaním, aby 
ste v noci ľahšie našli cestu. Alebo sa naučte vo 
Vašom známom prostredí orientovať aj po tme.
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V prvom rade sa majte radi

“ Ak si nedáme pozor, strata 

zraku sa môže stať centrom 

našej pozornosti. Na miesto 

toho sa potrebujeme sústrediť 

na to, čo môžeme robiť a mať 

sa dostatočne radi, aby sme 

svoju hodnotu postavili na 

niečom inom, ako je zrak. 

“

—Sharon, (komunita pre pacientov s VPDM)
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Spálňa
V domácnosti asi neexistuje 

osobnejšie miesto. Vaša spálňa. 

A je to zároveň posledné miesto, 

kde by ste sa chceli cítiť neisto. 

Objavte, ako aj tie najmenšie 

zmeny môžu z Vašej spálne urobiť 

najpohodlnejšie miesto domácnosti.



•  Kúpte si telefón s veľkými tlačidlami: Na nočný 
stolík si dajte telefón s veľkými tlačidlami, aby 
sa Vám v naliehavom prípade ľahko vytáčalo.

Pomôcky pre slabozrakých
•  Kúpte si hovoriace hodiny: Na klasických 
hodinách môže byť ťažké zistiť čas. Kúpte 
si hovoriace hodiny alebo hodiny s veľkým 
displejom, aby ste ich dobre videli.

Osvetlenie
•  Zabráňte oslneniu: Použite nastavovacie 
žalúzie, rolety alebo závesy, aby ste zabránili 
oslneniu a odrazom slnka v spálni.

•  Ak si v posteli radi čítate, použite nastaviteľnú 
silnú lampu na čítanie  na nočnom 
stolíku a pripevnenú o čelo postele.

•  Pri posteli majte vždy pripravenú baterku: Baterka 
po ruke Vám pomôže osvetliť si cestu, keď 
v noci potrebujete vstať z postele.

•  Umiestnite si v spálni nočné osvetlenie, ktoré sa 
automaticky zapne v tme, aby Vám osvetlilo 
najfrekventovanejšie miesta. Skúste si natrénovať 
bezpečné orientovanie v rámci bytu aj po tme.

Kontrasty a farby
•  Vytvorte si kontrasty pomocou textílií: Čím 
väčšie kontrasty, tým ľahšie veci uvidíte. 
Pracujte s kontrastmi pri výbere obliečok, 
plachty alebo prikrývky na posteľ.

•  Kontrastnou páskou si vyznačte, čo potrebujete: 
Označte si kontrastnou páskou veci ako 
ovládanie žalúzií alebo roliet, úchytky 
na zásuvkách alebo okraje vypínačov 
a zásuviek, aby ste ich ľahšie videli.

•  Používajte jasné jednofarebné veci: Jednofarebné 
veci jasnej farby, ako červená alebo 
modrá sú viditeľnejšie ako pastelové.Organizácia

•  Urobte si v zásuvkách oddelenia: Použite 
organizér do zásuviek (môžete si ho vyrobiť 
aj z kartónu), aby ste veci ľahšie našli.

•  Pripravte si v šatníku kombinácie oblečenia: 
Ušetrite čas pri hľadaní oblečenia tak, že si na 
vešiaky pripravíte už hotové kombinácie.

•  Na doplnky používajte malé vrecká: Pri hľadaní šperkov 
a iných drobností Vám pomôže, keď ich budete 
odkladať do jasne označených plastových vreciek.

•  Oblečenie si vytrieďte podľa farby: Jednoduchý 
spôsob, ako si zorganizovať šatník, je odkladať 
oblečenie spolu podľa typu a podľa farby. 

Bezpečnosť
•  Vytvorte si voľné prechody: Nábytok v spálni 
rozložte tak, aby ste mali voľné, dostatočne 
široké prechody všade, kam potrebujete.

•  Odstráňte alebo zaistite koberčeky a behúne: Na 
koberčekoch a behúňoch sa môžete pošmyknúť 
alebo zakopnúť. Buď ich zaistite tak, aby 
boli bezpečné, alebo ich úplne odstráňte.

•  Noste protišmykové papuče: Doma noste papuče 
alebo inú obuv, ktorá je protišmyková a poskytuje 
Vám dostatočnú istotu a oporu pri chôdzi.
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—Dave, (komunita pre pacientov s VPDM)

Vy to dokážete!

“
“
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Obývačka 
Obývačka je miesto, kde relaxujeme, 

zabávame sa a niekedy aj pracujeme. 

Vaše ochorenie VPDM môže byť aj 

dobrým dôvodom na kúpu nového, 

väčšieho televízora, ale nemusí. 

S niekoľkými malými úpravami môže 

byť Vaša obývačka pohodlnejšia 

a môžete si ju naďalej užívať.

Venujte tejto úlohe – 

prispôsobeniu sa životu 

s oslabeným zrakom 

– viac snahy, ako ste 

kedy čomu venovali. 

Momentálne je to Vaša 

najdôležitejšia úloha. 

Môžete si zariadiť život 

tak, ako ho chcete. 
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do domácnosti do mobilného telefónu, počítača, 
alebo tabletu: Takéto zariadenia s nainštalovaným 
čítačom obrazovky či zväčšovacím softvérom, Vám 
môžu pomôcť pri čítaní a vyhľadávaní informácií.

•  Vždy majte po ruke lupu: Lupy s rôznym 
stupňom zväčšenia sú užitočné pri rôznych 
typoch činností, napr. pri čítaní časopisov, 
novín, dôležitých dokumentov.

Pomôcky pre slabozrakých
•  Nainštalujte si softvér pre slabozrakých: Existuje 
viacero programov, ktoré si môžete nainštalovať 
a pomôžu Vám zväčšiť text, upraviť kontrast 
a sprostredkovať ho pomocou hlasového výstupu.

•  Používajte pomôcky: Pri písaní a čítaní Vám 
môže pomôcť klávesnica s veľkými tlačidlami 
a väčší monitor.Zvážte nákup „smart“ zariadenia 

Osvetlenie
•  Bodové osvetlenie: Použite lampy s ohybným 
ramenom, aby ste si ich vedeli presne 
nasmerovať podľa potreby, napr. na čítanie. 
Nainštalujte si silné stropné svietidlá.

•  Zabráňte oslneniu a odrazom: Použite 
nastavovacie žalúzie, rolety alebo 
závesy a umiestnite televízor 
tak, aby ho neosvetľovalo svetlo 
z okien alebo silných svietidiel.

Kontrasty a farby
•  Vyberte si kontrastný nábytok: Nábytok 
by mal kontrastovať s podlahou a mal 
by byť jednofarebný, bez vzorov.

•  Označte si, čo potrebujete výraznou páskou, 
štítkami alebo nálepkami: Výraznou 
páskou si môžete označiť ostré hrany. 
Neónové samolepky a štítky sú výborné 
na označenie zakladačov a škatúľ.

Organizácia
•  Vytvorte si odkladací systém: Odkladajte často 
používané predmety ako diaľkové ovládače, 
kľúče alebo mobily vždy na rovnaké miesto.

•  Uvoľnite prechody: Rozložte nábytok 
tak, aby ste okolo neho mali aspoň 
meter široké prechody cez izbu.

Bezpečnosť
•  Pokúste sa odstrániť nízke objekty: Konferenčný 
stolík môže byť nebezpečný na zakopnutie. 
Ak ho chcete mať, vyberte si nejaký s oblými 
hranami a bez skleneného povrchu.

•  Pozor na káble a šnúry: Či ide o šnúru od lampy 
alebo ventilátora, dávajte veľký pozor a snažte 
sa ich viesť mimo oblastí, kde sa pohybujete.

•  Odstráňte alebo zaistite koberčeky a behúne: 
Ak máte v obývačke kusové koberce, 
zvážte ich odstránenie, alebo ich 
dobre zaistite kobercovou páskou.



—pacientka s VPDM

Využite pomôcky pre  
slabozrakých vo svoj prospech

“ Veľmi mi pomohlo, keď som sa 

naučila používať pomôcky pre 

slabozrakých. Samozrejme, že sa 

mi stane, že som frustrovaná, ale 

keď si predstavím, že som mohla 

úplne prísť o svoju nezávislosť, 

som neskutočne vďačná.

“
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Chodby, haly 
a schodiská

Často sa na ne zabúda, ale dobrá 

správa je, že existujú jednoduché 

spôsoby, ako optimalizovať 

chodby, haly a schodiská, aby 

boli bezpečnejšie a aby sa v nich 

jednoduchšie pohybovalo.



• Nainštalujte si svietidlá s pohybovým 
senzorom: Takéto svietidlo sa samo 
rozsvieti, keď sa k nemu priblížite.

Pomôcky pre slabozrakých
•  Nainštalujte si magnetické zarážky dverí: 
Nainštalujte si magnetické zarážky dverí, 
aby Vám dvere do chodby držali otvorené.

Osvetlenie
•  Majte vždy po ruke baterku: Kde je to 
možné, nainštalujte automatické nočné 
svetlá a majte vždy po ruke baterku. 
Prípadne môžete využiť baterku vo Vašom 
mobilnom telefóne (smart telefóne).

•  Dbajte na dobré osvetlenie: 
Zabezpečte si dostatočné osvetlenia 
v chodbách a schodiskách.

Kontrasty a farby
•  Použite kontrastné podložky pod vypínače 

svetla: Pod vypínače svetla si nainštalujte 
podložky, ktoré kontrastujú s farbou 
steny, aby ste ich videli. Prípadne 
namaľujte/nafarbite/natrite  stenu 
pod vypínačmi kontrastnou farbou.

•  Namaľujte zábradlia, schody alebo 
steny: Kontrastné farby na schodoch 
a zábradliach môžu zvýšiť bezpečnosť.

Organizácia
•  Zbavte sa nepotrebných vecí: Dbajte na 
to, aby ste v chodbe nemali voľne 
položené dáždniky, topánky a pod.

•  Často používané veci majte na jednom mieste: 
Majte jasne určené miesto, kde máte veci 
ako kľúče, peňaženku alebo mobil.

Bezpečnosť
•  Oblepte okraje schodov výraznou páskou: 
Použite kontrastnú, protišmykovú 
pásku na označenie okrajov schodov.

•  Minimalizujte nábytok: Snažte sa mať 
v chodbe čo najmenej nábytku. Čím 
menej veci máte v ceste, tým lepšie.

•  Nainštalujte si držadlá po oboch stranách: 
Držadlá po oboch stranách schodiska 
Vám pomôžu udržať rovnováhu a istotu.

23
Ako prispôsobiť 
domov 24Tipy



—Prevent Blindness, Advocacy Partner

25
Chodby, haly 

a schodiská

Pomoc vždy existuje

“ Na šťastie, existujú kroky, 

ktoré ľudia s VPDM môžu 

urobiť, aby si zachovali 

bezpečný domov. Riaďte sa 

radami v tejto príručke, 

porozprávajte sa s Vašim 

ošetrujúcim zdravotníckym 

personálom a kontaktujte 

organizácie, ktoré pomáhajú 

slabozrakým a nevidiacim.

“
Zoznam pomôcok
Niektoré konkrétne produkty, zariadenia ale aj 
bežné predmety v domácnosti Vám môžu skutočne 
pomôcť optimalizovať priestor s meniacim sa zrakom. 
Objavte užitočné pomôcky vhodné do každej izby.

Kuchyňa
Veci, ktoré už možno máte:

Farebné nálepky alebo lak na 
nechty na označenie polôh 
a nastavení na spotrebičoch

Kontrastnú pásku na 
označenie hrán kuchynskej 
linky, dvierok a vypínačov

Biele hrnčeky na kávu

Jednofarebné, tmavšie prestierania

Baterka

26 Zoznam pomôcok



Veci, ktoré by sa Vám mohli zísť:

Kontrastné odmerky, dosky  
na krájanie a riady

Bodové LED svetlo nad 
pracovnou plochou linky

Indikátor hladiny tekutiny 
so zvukovou signalizáciou

Veľké kuchynské stopky a teplomer 
so zvukovou signalizáciou

Chránič prstov alebo rukavica 
chrániaca pred porezaním

Žiarovky s vysokou svietivosťou

27Kuchyňa



Veci, ktoré už možno máte:

Farebné špongie na 
identifikáciu hladiny vody

Biele etikety na lieky s označením 
liekov, prípadne liekovky na 
dávkovanie a triedenie liekov

Fľaštičky rôznych tvarov 
na šampón a kondicionér

Nočné svetlo s automatickým 
zapínaním

Kúpeľňa

28 Zoznam pomôcok



29Bathroom

Veci, ktoré by sa Vám  
mohli zísť:

Protišmykové podložky alebo 
nálepky do sprchy a vane

Kontrastnú WC dosku

Zväčšujúce zrkadlo s osvetlením

Žiarovky s vysokou svietivosťou

Osobná váha s hlasovým výstupom 
alebo hovoriaca osobná váha



30 Zoznam pomôcok

Spálňa
Veci, ktoré už možno máte:

Zapínacie špendlíky alebo plastové 
krúžky na párovanie ponožiek 
alebo označovanie oblečenia

Organizér, alebo rôzne druhy šperkovníc 
s prehriadkami alebo desiatové 
vrecká na odkladanie šperkov

Kartónové pásy alebo topánkové 
krabice na predeľovanie zásuviek

Kontrastná páska na označenie 
kľučiek, úchytiek, vypínačov a dverí

Baterka

Nočné svetlá s automatickým zapínaním



31Spálňa

Veci, ktoré by sa Vám mohli zísť:

Kontrastná podložka pod vypínač

Žiarovky s vysokou svietivosťou

Silné bodové svetlo alebo 
lampa so štipcom

Protišmykové, pevné papuče



Obývačka

Veci, ktoré už možno máte:

Rôznofarebné samolepky 
a úložné boxy

Kontrastná páska na 
označovanie vecí

Baterka

Osvetlená alebo ručná lupa

Kontrastná prikrývka na 
zakrytie sedačky alebo kresla
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33Obývačka

Veci, ktoré by sa Vám mohli zísť:

Žiarovky s vysokou svietivosťou

Bodové svetlo s ohybným ramenom

Inteligentná Smart domácnosť 
Vám ponúkne vyšší komfort 
ovládania domácich spotrebičov, 
zabezpečenie domova a hlavne 
šetrenie energiou. Za pomoci 
mobilného zariadenia (Android/
iOS) vypnete/zapnete spotrebiče 
na diaľku a získate dokonalý 
prehľad o stave svojho domova, 
pri výbere sa poraďte so svojimi 
rodinnými príslušníkmi

Telefón s veľkými tlačidlami

počítač so zväčšovacím 
softvérom pre slabozrakých

Vysoko-kontrastné perá s tmavým 
čiernym atramentom, alebo 
aj fixky s hrubšou stopou

Kovové alebo plastové 
šablóny na písanie



Chodby, haly 
a schodiská

Veci, ktoré už možno máte:

Nočné svetlá s automatickým 
zapínaním

Protišmyková páska výraznej 
farby na okraje schodov

Kontrastná farba alebo páska 
na zábradlia a schody

Baterka
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Chodby, haly 

a schodiská

Veci, ktoré by sa Vám mohli zísť:

Magnetické zarážky dverí

Kontrastné podložky pod vypínače

Osvetlenie schodov 
s pohybovým senzorom



Zdroje informácií 
o VPDM
Ďalšie zdroje informácií o VPDM môžete nájsť  
aj na stránkach   
 

  Únia nevidiacich  
  a slabozrakých slovenska:
  www.unss.sk

alebo na zahraničných stránkach uvedených   
na nasledujúcej strane

Pamätajte si, že ak si všimnete akékoľvek 
zmeny týkajúce sa Vášho zraku, vždy sa 
o nich porozprávajte so svojim lekárom.
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37Zahraničné zdroje informácií o VPDM

BrightFocus Foundation:
www.brightfocus.org

Lighthouse Guild:
www.lighthouseguild.org

Support Sight Foundation: 
www.supportsight.org

MD Support:
www.mdsupport.org

Macular Degeneration Association:
www.macularhope.org

Prevent Blindness:
www.preventblindness.org
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