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Milí priatelia, počujúci i Nepočujúci,
naša najväčšia akcia v tomto roku – Medzinárodný deň Nepočujúcich – je úspešne
za nami. Bolo to nádherné, podarilo sa nám splniť čo sme si prvotne zaumienili, dať
aspoň trošku do podvedomia verejnosti kultúru nás
Nepočujúcich. Viete čo mi najviac utkvelo v pamäti? Keď
jedna mamička s malým dieťatkom kráčala okolo pódia
v Auparku a okolo neho sa hemţilo veľa ľuďmi. Dieťa
sa spýtalo matky: „Čo to znamená, že tak mávajú
rukami?“ A viete, čo na to odpovedala matka? „Volá sa to posunkový jazyk.“
Mne z toho behal mráz po chrbte. Bola som tak pyšná, ţe konečne sa informácie
o posunkovom jazyku dostávajú do podvedomia uţ aj takým malým deťom. Je dôleţité,
aby sa na verejnosť dostali správne informácie. Záleţí nám na tom, aby sa aj široká
verejnosť dozvedela všetko o ţivote Nepočujúcich, o našom jazyku, ktorý je takisto
plnohodnotným jazykovým systémom a o našej kultúre, ktorá je nielen podľa
môjho osobného názoru neskutočne bohatá. Ale samozrejme nemôţeme
zabúdať na naše problémy, ktorými sú napríklad komunikačná bariéra,
rozhlas na stanici, novinové stánky s malými okienkami alebo cyklista
na ceste... Dozvedeli sme sa, ţe politická strana KDH navrhla reflexnú vestu
určenú

pre

Nepočujúcich

s medzinárodným

logom

Nepočujúcich

(ucho

s prúţikmi).
Tí, ktorí ste boli prítomní v Auparku, alebo na Lodi Cafe, ste mohli preţiť dva
nezabudnuteľné

dni

v rámci

osláv

Medzinárodného

dňa

Nepočujúcich.

Neváhajte

a podeľte sa s nami o Vaše záţitky a dojmy, ktoré Vám ostali v pamäti po skončení MDN.
Svoje názory a pripomienky môţete napísať a poslať e – mailom, budeme sa tešiť
z kaţdej Vašej reakciu. Dovidenia o rok, na Medzinárodnom dni Nepočujúcich v Nových
Zámkoch.
Vaša Veronka
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OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA NEPOČUJÚCICH
Oslavy Medzinárodného dňa Nepočujúcich (MDN) sú uţ úspešne za nami. Ten, kto
sa ich zúčastnil osobne, mohol spoločne s nami oslavovať.

Piatkový program v Auparku
Prečo práve MDN v Auparku? Chceli sme totiţ verejnosti ukázať náš svet,
svet Nepočujúcich. MDN je náš najväčší sviatok, počas ktorého sa snaţíme
dostať do povedomia verejnosti, ţe sme tu aj my, Nepočujúci. Práve počas
osláv MDN je vhodný čas, aby sme mohli ukázať našu neviditeľnú kultúru,
ktorú máme skutočne bohatú a náš slovenský posunkový jazyk, ktorý je
krásny a plnohodnotný. Preto sme pripravili pestrý program, kde sme všetkým
prítomným ľuďom priblíţili svet Nepočujúcich.
Program sa začal o 14:00 hod. Program sprevádzal známy moderátor Vlado Voštinár. Tlmočili Kvetoslava Lepotová a Oto Čihák. V bodoch uvidíte,
kto vystupoval na pódiu a ukázal verejnosti svoj talent Nepočujúcich, popritom
nechýbali ani známe tváre osobnosti:


divadelné predstavenie: Pán Fazuľa v kostole, Pán Fazuľa na pláţi,
Cheerleaders, Pán Fazuľa v kine – súbor DIKO (Divadlo Koceľova)



tanečné predstavenie: folklórny súbor Madovec



spev: Miro Jaroš (Bez siedmeho neba – tlmočila Štefánia Šajgalíková,
Tráva – tlmočil Roman Vojtechovský)



spev v umeleckom posunkovaní: Uško



tanečné predstavenie: Edy



divadelné

predstavenie:

Škaredé

kačiatko

-

Divadlo

Neslyším


ocenenie

najlepších

nepočujúcich

fotografov

súťaţe

„1.

Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich“


divadelné predstavenie: Veľká a malá sestra – súbor Effík



tanečné

predstavenie:

indonézsky

tanec

Barbory

Paulovičovej


imitačné predstavenie: Branoviny



tanečné predstavenie: Dallo



módna prehliadka Marianny Slučiakovej z firmy Donna Rosi:
5 nepočujúcich modeliek - Viera Zliechovcová, Zuzana Zliechovcová,
Ivana
3

Klačanská,

počujúce

Surovcová

Zuzana

modelky:

Švantnerová,

Hanka

Gálová,

Katarína

Kristína

Foltýnová

Farkašová,

a

Ivana



spev: Mária Čírová (Búrka – tlmočila Ivica Tichá, Bez obáv – tlmočila
Veronika Vojtechovská)



prezentácia dokumentárneho filmu z projektu 7.zmysel a rozhovor
s Romanom Juraškom a Kristínou Farkašovou

V rámci programu sa aj súťaţilo, moderátor náhodne vybral divákov a kládol
súťaţné otázky súvisiace so svetom a kultúrou Nepočujúcich. Kto správne
odpovedal, dostal krásne ceny.
V Auparku

okrem

veľkého

pódia

s úţasnými

Nepočujúcimi a známymi osobnosťami boli v pravej bočnej
uličke stoly, kde prezentovali svoje kompenzačné pomôcky
firmy

Slovtón

a Audioprotetika

Dunaj,

svoje

práce

mali

moţnosť prezentovať aj Nepočujúci podnikatelia.
Na ľavej strane návštevníci mohli vidieť najlepšie
fotky zo súťaţe digitálnych fotografií Nepočujúcich
zo štyroch krajín
Maďarsko

(Slovensko, Česká republika,

a Rakúsko)

a najlepšie

fotografie

z 1.Medzinárodného fotomaratónu Nepočujúcich.

Veronika Vojtechovská

Filmové predstavenia
V piatkový večer od 20:00 hod. v Dome kultúry Lúky boli premietané filmy od
Nepočujúcich reţisérov. Po premietaní nasledovala diskusia s reţisérmi.
Ţivot v zelenom údolí – 30-minútový film od Nepočujúceho
reţiséra Kamila Fančoviča je z obdobia 2. svetovej vojny

(rok 1943).

Dvaja partizáni sú na úteku domov, no nemajú to vôbec ľahké. Nemeckí vojaci nie sú
práve najmilší, a preto čelia rôznym nástrahám.
Legenda o Nepočujúcich – 40-minútový film od občianskeho
zdruţenia DeafStudio, kde v ňom pôsobí aj nepočujúci reţisér Roman
Polášek. O čom bol ten film? Intelektuál Dávid so skupinou kamarátov našiel
počas turistiky vzácny artefakt. Rozhodol sa ho s priateľom Tomášom
preskúmať. Stretol sa s ambicióznou Katkou, ktorá sa k nim pridala. Farár s nájomným
ţoldnierom im v tom chceli zabrániť za kaţdú cenu. Neskôr sa Dávid dozvedel od mnícha
desivú minulosť a zostalo len jediné tajomstvo.

Kraj proti kraju
Sobotňajší program sa začal súťaţou Kraj proti kraju.

Táto

súťaţ je podobná televíznej súťaţe 5 proti 5. Ešte pred MDN
sme

zbierali

odpovede

od

100

nepočujúcich

z

celého

Slovenska. Aké boli ich najčastejšie odpovede?

Povedz mi názov
občianskeho
zdruţenia, ktoré
poznáš?
28

Aký je tvoj
najobľúbenejší
dopravný prostriedok?
65

21
10

Myslím

Aneps

Neviem

7

Effeta

7

SAKMN

13

Auto

Vlak

7
Bicykel

6
Autobus

Aký bol tvoj
najneobľúbenejší
vyučovací predmet
v základnej škole?

Ktorý jazyk poznáš?
31

29
23

22
11

10

8

9

5

Posunkový
jazyk

Anglický
jazyk

Slovenský
jazyk

Nemecký
jazyk

Akú kompenzačnú
pomôcku poznáš?

Kde sa najradšej miluješ?
43
52
19
6
Posteľ

Doma

6

Príroda
(lúka,
les)

6

5

15

7

3

Všade Kúpeľna Hotel
Načúvací Svetelný Vibračný Vibračné
aparát
zvonček
budík
hodinky

Čo patrí do kultúry
Nepočujúcich?
24

10

Detský
alarm

Keď ideš do potravín, čo
si prvé kúpiš?

23

33
25
7

6

6
13

9
4

Chlieb

19

Keď si v centre mesta
a máš veľký hlad, čo si
kúpiš k jedlu?

Pečivo

Nápoje

Sladkosti

Mlieko

V ktorom mesiaci sa koná
MDN?
95

18
11

9

6

6

3
September

Neviem

1

1
Apríl

August

Poznáš známeho
nepočujúceho umelca
na Slovensku?
17

15

13

Kde potrebuješ
tlmočníka?
38

11

14

8

O koľkej chodíš zvyčajne
spávať v piatok?

9

23

7

5

5

O koľkej zvyčajne vstávaš
22
v nedeľu?
20

42

7
11

7

10
7

Polnoc

23.00

22.00

1.00

10.00

V ktorom roku bol
uzákonený zákon
o posunkovej „reči“?

8.00

7.00

11.00

V ktorej časti oblečenia
u ľudí častejšie zbadáš
deravú?
42

36
27

12
8

1995

9.00

Neviem

1993

4

4

1998

2008

10

9

7

Na ktorej televíznej
stanici rád/rada sleduješ
správy?

Ktorá vec nesmie chýbať
v kabelke ženy?
20

19

26

9

9

20
16
11

Markíza

JOJ Plus

JOJ

10

Jednotka

Dvojka

Aký druh filmu rád/rada
pozeráš?
28

Akú značku piva pijú
najradšej muži?
25

17

19

12
7

12

6

Zlatý
bažant

Ktorá planéta je k Zemi
najbližšia?

Corgoň

Kozel

8

Topvar

Šariš

Najväčšie mesto na
Orave?
53

50

18

20

17
6

Mars

11

Mesiac

Venuša

4

Neviem

Dolný Kubín Námestovo

4

Neviem

Žilina

Miháleková,

Janka

Úlohou súťaţiacich bolo zistiť najčastejšie odpovede
od Nepočujúcich. Ako sa umiestnili?
3.miesto: Igor Štefek, Ivana Horváthová, Eva Binovská,
Marta Holienčinová a Ľubica Karnišová
2.miesto: Martina Susedková, Jozef Páloš, Stanislava
Pálošová, Jana Antušeková a Adriana Jurigová
1.miesto:

Rastislav

Štefanišin,

Katarína

Foltýnová,

Monika

Černáková, Barbara Štefková
Víťazom boli odovzdané ceny. Gratulujeme!

Veronika Vojtechovská

Prednášky
V sobotu 25.9. sa v podpalubných miestnostiach Lodi Cafe konali 4 prednášky:


dvojhodinová prednáška na tému: Umelecké ţánre v posunkovom
jazyku – prednášala nepočujúca Bc. Zuzana Hájková z Česka,



hodinová prednáška na tému: Simultánny prepis ako sociálna
sluţba – prednášal nedoslýchavý Ing. Martin Novák z Česka,



polhodinová

prednáška

na tému:

Rozširovanie

vzdelávania

písaného tlmočenia v Rakúsku a na Slovensku na podporu ľudí
so sluchovým postihnutím – prednášala Mgr. Dana Zeleňáková
z Východoslovenskej energetiky a.s. Košice,


trojhodinová prednáška spojená s workshopom na tému: Tlmočnícka
sluţba verzus osobná asistencia. V tejto prednáške nechýbali dve
subprednášky:

Vzdelávací

systém

osobných

asistentov

a tlmočníkov pre osoby so sluchovým postihnutím, prednášala
doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. z občianskeho zdruţenia
Asociácie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich osôb (ATLPRENES)
so sídlom v Bratislave a Spoločné alebo rozdielne – tlmočnícka
sluţba a osobná asistencia, prednášala

PhDr. Anny Šmehilovej, PhD.

z občianskeho zdruţenia Effeta – stredisko sv. F. Saleského v Nitre. Po dvoch
prednáškach sa konal workshop. Poslucháči sa rozdelili na štyri skupiny, z toho tri
skupiny Nepočujúcich a jedna skupina počujúcich. Kaţdá skupina mala vyjadriť
svoj názor o problematike tlmočníckej sluţby a osobnej asistencie.
Prednáška Umelecké ţánre v posunkovom jazyku si kládla za cieľ predstaviť rôzne
"umelecké ţánre" v posunkovom jazyku. Záujemcovia sa oboznámili v stručnosti s
rozdielmi medzi poéziou, hudbou a storytellingom v posunkovom jazyku. Cieľom
prednášky bolo ukázať, ţe umelecké ţánre v posunkovom jazyku majú svoje pravidlá,
rovnako ako je tomu v hovorených jazykoch. V rámci prednášky boli premietané rôzne
videoukáţky.
Ostatné prednášky sú zverejnené v tomto čísle Myslímoviniek
v power pointe.
Na začiatku prednášky, na tému Tlmočnícka sluţba verzus osobná
asistencia, nás poctili návštevou podpredseda vlády Ján Fígeľ, poslankyňa NR SR Jana
Ţitňanská. Prišli medzi nás, Nepočujúcich Rut Erdélyiová a Karol Kálig z Ministerstva
vnútra SR a Stanislav Vrba z firmy Ericsson.

Roman Vojtechovský

Partneři projektu
• Nadace Vodafone Česká Republika
–Finanční podpora projektu

Simultánní přepis
jako sociální služba

• MHMP a MPSV
–Částečná finanční podpora
• Research and Development Centre (RDC) ČVUT
–Technická část projektu

Ing. Martin Novák
Česká unie neslyšících

• Česká unie neslyšících (ČUN)
– Praktická část projektu

martin.novak@cun.cz
www.prepis.cun.cz

- Partner pro technologii rozpoznávání řeči

• Newton Technologies

Bratislava 28.9.2010

Způsoby zobrazování textu při
simultánním přepisu mluvené řeči

Co je přepis mluvené češtiny?

Text simultánního přepisu může být zobrazován:
• na běžném monitoru, pokud je text určen pro jednu osobu,
• na větší obrazovce pro malou skupinu,
• promítáním na velkou plochu pro větší skupiny osob,
například na konferencích.

Simultánní přepis mluvené češtiny je
doslovný přepis z náslechu v reálném čase
a používá se například na konferencích,
přednáškách, či ve třídách pro osoby
neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé.

Přepis není lokálně omezen.
Text může být pořizován na místě, anebo může být dle
potřeby přenášen na dálku přes internet či satelit.

Rozdělení simultánních přepisů
podle způsobu zajištění

On – line přepis s přepisovatelem
a korektorským pracovištěm

• simultánní přepis s přepisovatelem na místě,
• on-line přepis s přepisovatelem,
• on-line přepis s automatickým rozpoznáním a
korekcí korektorským pracovištěm ruční editací
nebo stínovým mluvčím.

GSM/PSTN

Online přepisovací
centrum
Web
DB
Asterisk
Online přepis
mluvené řeči. Z
prvu na základě
přepisu
rychlopísařů. V
další fázi pomocí
SW
automatického
rozpoznávání
řeči.

INTERNET

Voice
recognition

Text
Standardní audio kodek
Speciální kodek

Kdekoli dostupný přepis
prostřednictvím webové stránky
6

Přepis a další služby pro osoby
se sluchovým postižením
• 20. října 2008 vstupuje v platnost novela zákona
č.155/1998., o komunikačních systémech neslyšících a
hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.

Souvislosti se zákonem
• Mění se název zákona – již ne „o znakové řeči“.
• Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit
z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten,
který odpovídá jejich potřebám.
• Zákon jmenuje 10 systémů – český znakový jazyk
a 9 komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka
(znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené
češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda,
daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy,
taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma)
• Písemný záznam mluvené řeči - převod mluvené řeči
do písemné podoby v reálném čase

Přepis x Tlumočení
• přepis a vizualizace mluvené češtiny nejsou
tlumočení, ale převod téhož jazyka z jedné
formy do druhé. Za tlumočení můžeme
považovat pouze převod z jednoho jazyka do
druhého. Dříve a možná dosud se používají
pro tyto formy převodu termíny psané
tlumočení a artikulační tlumočení, což nejsou
správné termíny

Současná situace ohledně přepisu
jako sociální služby
citace ze zákona č.155/1998, ve znění zákona č. 384/2008.
(1) Neslyšící a hluchoslepé osoby mají při návštěvě lékaře,
vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších
nezbytných potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující
tlumočení v jimi zvoleném komunikačním systému uvedeném v
tomto zákoně. Podmínky poskytování tlumočnických služeb
stanoví jiný právní předpis 2).
2) zákon č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Právě poslední věta odkazuje na zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.!!!

Centrum zprostředkování
simultánního přepisu
Služba přepisu je jako sociální služba poskytována v
rámci v rámci zařízení Centra zprostředkování
simultánního přepisu (dále jen CZSP ČUN),
registrovaného od 13.8.2010 podle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. a je zahrnuto do skupiny
služeb sociální prevence jako tlumočnická služba.
Poskytovatelem služby je Česká unie neslyšících.

Jak bude
Centrum
CZSP
ČUN fungovat
z hlediska klienta?
klient uvede operátorovi místo kde se bude provádět
přepis, uvede typ zajišťovaného přepisu (s
přepisovatelem na místě, online s přepisovatelem) a
dobu,
- operátor se pokusí zajistit na zadanou dobu
přepisovatele, osobním zkontaktováním a informuje
klienta o možnosti zda je možné přepis zajistit.
-

Z přepisů

Jak bude
Centrum
CZSP
ČUN fungovat
z hlediska klienta?
klient zkontaktuje operátora CZSP o zajištění služby a to
prostřednictvím skype, ICQ, telefonicky, SMS zprávy,
nebo osobně v pracovní době operátora. V budoucnu
plánujeme zřízení alespoň jednoho pracovního místa v
sídle organizace ČUN, Havlíčkova. Pracovní doba
poskytování služby bude od pondělka do pátku od 9 do
17 hodin.
- operátor v případě že se jedná o nového klienta provede
jeho registraci, teprve poté mu poskytne další službu,
-

Uskutečněné přepisy
• K dnešnímu dni 22

Prezentácia projektu Leonardo da Vinci – projekt transferu inovácií:

•

Prezentujúci:

•

Tlmočník písaného tlmočenia:
Mgr. Natália TARABOVÁ
RWE IT Slovakia s.r.o., Košice

„Rozširovanie vzdelávania písaného tlmočenia v Rakúsku
a na Slovensku na podporu sluchovo postihnutých ľudí"
pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich, 25.9.2010
Bratislava, Loď café, Tyršovo nábrežie

Mg. Dana ZELEŇÁKOVÁ
Východoslovenská energetika a.s.
Košice

Obidve spoločnosti patria do nemeckého energetického
koncernu RWE AG, Essen

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
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1. Program Európskej únie Leonardo da Vinci

Agenda

Štruktúra programu celoživotného vzdelávania

Program
celoživotného vzdelávania 2007 - 2013

1.

Program Európskej únie Leonardo da Vinci

2.

Partnerské organizácie projektu

3.

Ciele projektu

4.

Moduly, ciele, časová os

Vzdelávanie
škôl

5.

Modul 1: Vývoj kurzu

COMENIUS

6.

Modul 2: Vzdelanie tlmočníkov písaného tlmočenia

7.

Modul 3: Vývoj konceptu sprostredkovania

8.

Modul 4: Sprostredkovanie tlmočníkov písaného tlmočenia

9.

Otvorené otázky

Vysoké školy a
profesijné
vzdelávanie na
terciárnej
úrovni

ERASMUS

Vzdelávanie
a ďalšie
profesijné
vzdelávanie

Vzdelávanie
dospelých
GRUNDTVIG

LEONARDO DA
VINCI

Prierezový program (výučba cudzích jazykov, informačné a
komunikačné technológie, aktivity rozširovania), Jean
Monnet

10. Kontaktní partneri

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
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1. Program Európskej únie Leonardo da Vinci

4

2. Partnerské organizácie projektu

Österreichischer
Schwerhörigenbund

Projekty transferu inovácií - Leonardo da
Vinci: ústredné ciele

büscher kuntscher piorr (bkp)
GbR, Bochum

Deutscher Schwerhörigenbund
e.V., Berlin (DSB)
Dachverband (ÖSB), Wien/
Klagenfurt

- podporujú transfer inovatívnych výsledkov, produktov
a konceptov (vzdelávanie tlmočníkov písaného tlmočenia)
Strategickí partneri:

- stavajú na existujúcich výsledkoch, projektoch alebo koncepciách

- ústrednou témou je transfer a realizácia v systéme profesijného
vzdelávania, resp. v profesijnej praxi

Transfer znamená hlavne implementáciu (zavedenie) a inštitucionalizáciu (uznanie
profesie ako takej) v „prijímajúcich krajinách “
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.

ANEPS – Krajské centrum ANEPS,
Prešov
Verein zur Förderung der
wissenschaftlichen Weiterbildung
der Universität Dortmund e.V., c/o
Universität Dortmund, Zentrum für
Weiterbildung
RWE IT Slovakia

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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3. Ciele projektu

VSE a.s.
Košice

6

4. Moduly, ciele, časová os

Nadradená úloha 1: Vytvorenie siete tlmočníkov s cieľovou skupinou, práca s verejnosťou

Nadradená úloha 2: Vedenie projektu, riadenie a koordinácia, správa

- Odbúrať diskrimináciu sluchovo postihnutých ľudí na trhu práce a na verejnosti
- Zvýšiť účasť sluchovo postihnutých ľudí na spoločenskom živote

Nadradená úloha 3: Hodnotenie vrátane získania a vyhodnotenia údajov a report

- Posilniť sociálnu inklúziu sluchovo postihnutých ľudí
- Zvýšiť flexibilitu a mobilitu sluchovo postihnutých ľudí na európskom trhu práce

 Vybudovanie
platformy
BlendedLearning

- Etablovať a rozširovať vzdelávanie (viacjazyčných) tlmočníkov písaného tlmočenia
v Rakúsku a na Slovensku



- Vybudovať sprostredkovanie tlmočníkov písaného tlmočenia v Rakúsku a na Slovensku
- Vytvoriť sieť a prepojiť akreditovaných tlmočníkov písaného tlmočenia so sluchovo postihnutými
ľuďmi
- Ďalšie rozširovanie nasadenia tlmočníkov písaného tlmočenia v Nemecku

7

Realizácia vzdelávania
tlmočníkov písaného
tlmočenia v AT a SK

Obchodný model pre sprostredkovanie
tlmočníkov písaného tlmočenia

10/2009

10/2010

Štart projektu

- Vytvoriť „spojovací most“ do východnej Európy
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.



Sprostredkovanie tlmočníkov písaného
tlmočenia pre sluchovo postihnutých
ľudí

04/2011
AT = Rakúsko, SK = Slovensko

10/2011
Koniec projektu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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5. Modul 1: Vývoj kurzu

6. Modul 2: Vzdelanie tlmočníkov písaného tlmočenia

Cieľ: Vývoj kurzu Blended-Learning „Vzdelávanie
tlmočníkov písaného tlmočenia“

Vzdelávanie tlmočníkov písaného tlmočenia DSB

Cieľ: Vývoj kurzu Blended-Learning „Vzdelávanie
tlmočníkov písaného tlmočenia“
Obsahovo
koncepčná fáza

Formovacia
a technická fáza

Metodickodidaktická fáza

Výber
vzdelávaných
Odborný
skript

Scenár

Hrubý
koncept

Dôkladný
koncept

(Podklady
pre programovanie)

Docent/ eTutor
definuje
dôkladnú
štrukt. kurzu ( kontroly
úspešnosti,
,
feedback)

Docent/ eTutor
vyvinie mediálnyscenár ako
základ pre
úpravu
textov, grafík,
prezentácií
a.pod.
.

Testovacia fáza
a
prevzatie

Realizácia

Vzdelanie
15 osôb
na tlmoč.
písaného tlmočenia
v Rakúsku - ÖSB
vo Viedni
a v Klagenfurte

Vzdelanie 13 osôb
na tlmoč. písaného
tlmočenia na
Slovensku vo
VSE a.s.
v Košiciach
Spoluúčasť bkp a DSB

Docent/ eTutor
vyvinie
scenáre vzdel.
a zostaví
úlohy a
vedomostné
moduly

Definícia
základnej
štruktúry kurzu
(prezenčnéobsahy ,
obsahy
eLearning)

Docnt/
eTutor (a
príp. n.n .)
vytvoria
kurz na
platformevzdelávania

Z
prevzatia
vyplynú
čiastočne.
cykly
zmien

Hodnotenie: Dotazníky pred a po kurze
Hodnotenie/ Cieľové skupiny: výberové konanie účastníkov,
úprava
kurz účastníkov, e-tútori, tlmočníci písaného tlmočenia

-

Témy: použiteľnosť, užitočnosť, prospešnosť

Výsledok: Správa o hodnotení s výsledkami kurzu

Výberové konanie pre účastníkov bkp
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Hodnotenie/
úprava

9
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7. Modul 3: Vývoj konceptu sprostredkovania
6. Modul 2: Vzdelanie tlmočníkov písaného tlmočenia

Cieľ: Vývoj business plánu "Sprostredkovanie
tlmočníkov písaného tlmočenia"

Rozsah samotného kurzu na 1 účastníka:
- 168 hodín teórie
- 32 hodín praktických cvičení
- 630 hodín individuálnych cvičení písaného tlmočenia
a teórie písaného tlmočenia

Analýza trhu

Vývoj business
plánu pre Rakúsko
a Slovensko

Realizácia
plánu v Rakúsku
a na Slovensku

Slovensko ako „spojovací most“ pre rozširovanie písaného tlmočenia vo
východnej Európe; za týmto účelom má zmysel zapojenie slovenských
zväzov sluchovo postihnutých (nepočujúcich a nedoslýchavých) a je to
nevyhnutné
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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9. Otvorené otázky

8. Modul 4: Sprostredkovanie tlmočníkov písaného tlmočenia

Cieľ: Vzájomná adaptácia sluchovo
postihnutých a tlmočníkov písaného
tlmočenia v A a SK
Vytvorenie
siete

1. Aký úžitok má spolupráca pre projekt a pre zúčastnené organizácie?
Vybudovanie
sprostredkovania

Úlohy
Modul
4

Poradenstvo
pre sluchovo
postihnutých

2. Máte záujem o spoluprácu v našom projekte?
3. Akú rolu by ste chceli prevziať?
4. Ako konkrétne bude vyzerať spolupráca?

Rozširovanie

5. Ako budeme postupovať?

Sprostredkovanie
písaného
tlmočenia

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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10. Kontaktní partneri

DSB e.V., Bundesgeschäftsstelle

ÖSB Dachverband

Renate Welter
Breite Straße 23, 13187 Berlin
 030/ 47541114
 030/ 47541116
 renate.welter@schwerhoerigen-netz.de

Mag. Brigitte Slamanig, Mag. Harald Tamegger
Bundesstelle Wien, Sperrgasse 8-10/9, 1150 Wien
 0043/ 676 844 361 320
 0043/ 1897 3132
 tamegger@oesb-dachverband.at
slamanig@oesb-dachverband.at

bkp GbR

VSE a.s.
Mgr. Dana Zeleňáková
Mlynská 31, 04291 Košice
 +421 (0)55 610 2334
 +421 (0)55 610 2334
 zelenakova_dana@vse.sk

Dr. Dirk Kuntscher
Große Beck Str. 1, 44787 Bochum
 0234 / 579266-0
 02 34/ 57 92 66-40
 dirk.kuntscher@bkp-team.de

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tejto publikácie [oznámenia] znáša výlučne autor; Komisia neručí za
ďalšie použitie údajov, ktoré sú v nej obsiahnuté.
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Osobná asistencia
zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia...

Vzdelávací systém osobných
asistentov a tlmočníkov pre osoby
so sluchovým postihnutím
Darina Tarcsiová
25.9.2010 – MDN, Bratislava

podľa § 23 ods. 6 tohto zákona osobný asistent
vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať
príslušnému úradu znalosť komunikácie s fyzickou
osobou so sluchovým postihnutím potvrdením,
osvedčením alebo certifikátom
T : 1.1.2011

Skúška na získanie certifikátu pozostáva :
teoretická časť

(30 bodov)

praktická časť

(70 bodov)

- pre nových ihneď

Teoretická časť
Poznatky z:

legislatívnych predpisov týkajúcich sa poskytovania
osobnej asistencie,

Celkový počet bodov je 100 a je nutné:

z praktickej realizácie osobnej asistencie,

získať celkovo minimálne 60 bodov,

zo základných poznatkov o komunikácii a komunikačných

z každej časti (t.j. teoretickej aj praktickej musí

formách osôb so sluchovým postihnutím

získať minimálne 50 % bodov).

Praktická časť – posunkový jazyk
preklad z posunkového jazyka do hovoreného jazyka
preklad z hovoreného (slovenského) jazyka do
posunkového jazyka

Praktická časť – hovorený jazyk
praktická realizácia tlmočenia prostredníctvom
hovoreného jazyka (artikulačné tlmočenie)
komunikácia s osobou so sluchovým postihnutím, ktorá

v praktickej časti sa hodnotí:
- slovná zásoba

0 - 10 bodov

- monológ

0 - 20 bodov

- dialóg

0 - 20 bodov

- porozumenie monológu

0 - 20 bodov

Tlmočnícka služba
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

využíva hovorený jazyk a odzeranie (prostredníctvom
tretej osoby – preklad monológu, dialógu)

Skúška na získanie certifikátu
pozostáva:
teoretická časť

(30 bodov)

praktická časť

(70 bodov)

Podľa § 84 ods. 11 tohto zákona tlmočník poskytujúci

Celkový počet bodov je 100 a je nutné získať celkovo

tlmočnícku službu preukazuje absolvovanie

minimálne 70 bodov, z každej časti (t.j. teoretickej aj

tlmočníckeho minima certifikátom vydaným subjektom,

praktickej musí získať minimálne 50 % bodov).

ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva SR.

Teoretická časť

Praktická časť – posunkový jazyk

Poznatky z:

pri preklade z PJ do HJ

• legislatívnych predpisov týkajúcich sa poskytovania

pri preklade z HJ do PJ

tlmočníckej služby,
• z možnosti praktickej realizácie tlmočníckej služby,

V praktickej časti sa hodnotí:

• z poznatkov o komunikácii a komunikačných formách

monológ na danú tému - 0-10 bodov

osôb so sluchovým postihnutím so zameraním na

preklad súvislého čítaného textu - 0-20 bodov

posunkový jazyk a odzeranie

dialóg s nepočujúcim – 0-20 bodov
simultánny preklad z PJ - 0-20 bodov

Praktická časť – hovorený jazyk
Poznatky :
Praktické uplatňovanie princípov artikulačného tlmočenia

o praktickej realizácii tlmočenia prostredníctvom
hovoreného jazyka (artikulačné tlmočenie)

• (ako, kde sa postaviť...) 0 - 10 bodov
• monológ
0 – 30 bodov
• dialóg
0 – 30 bodov

z komunikácie s osobou so sluchovým postihnutím,
ktorá využíva hovorený jazyk a odzeranie
(prostredníctvom tretej osoby – preklad monológu,
dialógu)

Tlmočníci posunkového jazyka
ČÍSLO
MO DULU

NÁZOV

MODULU

ROZSAH
Teória

Prax

Artikulační tlmočníci - odzeranie
Spolu
ČÍSLO
MODU –
LU

NÁZOV

MODULU

1.

Úplní začiatočníci

10

35

45

2.

Začiatočníci

10

35

45

3.

MIERNE POKROČILÍ

5

35

40

Stredne pokročilí

1.

4.

5

35

40

5.

Pokročilí

5

35

40

2.

6.

Mierne vyspelí

5

35

40

3.

Artikulační tlmočníci - inštruktori

7.

Stredne vyspelí

5

35

40

8.

VYSPELÍ /III. KATEGÓRIA
TLMOČNÍKOV

5

35

40

9.

Pomocní inštruktori

16

16

32

10.

II. kategória tlmočníkov

10

60

70

11.

I. kategória tlmočníkov

10

60

70

12.

Inštruktori

16

16

32

13.

Tlmočníci v špecifických podmienkach
( médiá, divadelní....)

10

30

40

SPOLU

112

462

574

Počty absolvovaných
Odzeranie

Osobný
asistent
Tlmočnícka
služba

Posunkový
jazyk

Prax

ARTIKULAČNÍ TLMOČNÍCI –
ZAČIATOČNÍCI

20

25

45

ARTIKULAČNÍ TLMOČNÍCI -I.

15

30

45

10

10

20

45

65

110

SPOLU

Spolu

Problémové oblasti
Spolu

- Informácie v masmédiách – počujúci aj nepočujúci

- Záujem o realizovanie OA do budúcnosti (z obidvoch

11

44

55

10

27

37

Prihlásených na skúšky všetky spolu: 41 osôb (sú tam aj
osoby, čo opakujú).

ROZSAH
Teória

strán – nutnosť vybrať si OA –TS)
- Postoj poberateľov príspevku
- Postoj realizovateľov OA k príspevku
- Samotná realizácia skúšky (napr. počet prihlásených,
zúčastnených...)

DOHOVOR OSN o právach osôb
so zdravotným postihnutím

SPOLOČNÉ alebo ROZDIELNE
Tlmočnícka služba = / ≠ Osobná asistencia

• Článok 2

Základné pojmy - „jazyk“ je ... posunkový jazyk ...
Prístupnosť - na poskytovanie rôznych foriem živej
asistencie a sprostredkovania vrátane sprievodcov, ... profesionálnych
tlmočníkov posunkového jazyka s cieľom uľahčiť prístup do budov a
do iných verejne prístupných zariadení
• Článok 21 Sloboda prejavu a presvedčenia a prístup
k informáciám
• Článok 24 Vzdelávanie
• Článok 30 Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových
aktivitách a športe
• Článok 9

PhDr. Anna Šmehilová, PhD. – EFFETA, Nitra
MDN, Bratislava, 25/09/2010

EURÓPSKA CHARTA
o regionálnych alebo menšinových jazykoch
• Odporúčanie 1492 (2001) Práva národnostných menšín Rady
Európy
• Odporúčanie 1598 (2003) Ochrana posunkových jazykov
v členských štátoch Rady Európy

VYBRANÉ DEFINÍCIE
V SÚČASNEJ LEGISLATÍVE
obsahujúce úkon tlmočenia pre SP
Zákon
č. 149/1995 Z. z.
o posunkovej reči
nepočujúcich osôb
Zákon
č. 382/2004 Z. z.
o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch ...
Vyhláška č. 490/2004 Z. z.
Vyhláška č. 491/2004 Z. z.
Metodický pokyn
k zavedeniu profesie
asistent učiteľa pri VaV
detí a žiakov so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
... č.184/2003

Zákon
č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych
službách a
o zmene a doplnení
zákona
č. 445/1991 Zb.
o živnostenskom
podnikaní ...

Zákon
č. 447/2008 Z. z.
o peňažných
príspevkoch na
kompenzáciu
ťažkého
zdravotného
postihnutia ...

TLMOČNÍCKA SLUŽBA verzus OSOBNÁ ASISTENCIA

TLMOČNÍCKA SLUŽBA verzus OSOBNÁ ASISTENCIA

1. DEFINÍCIA TLMOČENIA
V ZÁKONE

2. OBSAHOVÉ ZAMERANIE

↔

Zákon č. 448/2008 Z. z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH
41 Opatrovateľská služba – Príloha č. 4 – Základné sociálne aktivity – c) TLMOČENIE
(najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových
činnostiach)
44 Tlmočnícka služba – TS je sociálna služba poskytovaná FO odkázanej na tlmočenie
- obsahuje obmedzenie (TS nemožno poskytnúť popri poskytovaní OA a OpS)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na KOMPENZÁCIU
20 - 23 Osobná asistencia – Účelom OA je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia
FO s ŤZP a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie
rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových
aktivít. (Do OA sa nezapočítavajú hodiny, počas ktorých FO s ŤZP vykonáva zamestnanie
alebo navštevuje školské zariadenie s výnimkou VŠ).

↔

Zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách

Zákon č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na
kompenzáciu

41
Opatrovateľská služba – Príloha
č. 4 – Základné sociálne aktivity – c)
tlmočenie najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí, pri návšteve lekára, pri
záujmových činnostiach
44
Tlmočnícka služba
tlmočenie v posunkovej reči
artikulačné tlmočenie
taktilné tlmočenie

Príloha č. 4 bod č. 13: dorozumievanie:
13.1
13.2.
13.3
13.4
13.5
13.6

Písanie
Čítanie
Telefonovanie
Artikulačné tlmočenie
Taktilné tlmočenie
Tlmočenie v posunkovej reči

TLMOČNÍCKA SLUŽBA verzus OSOBNÁ ASISTENCIA

TLMOČNÍCKA SLUŽBA verzus OSOBNÁ ASISTENCIA

3. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY

4. FINANCOVANIE

↔

Zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách
Opatrovateľská služba
NIE JE špecifikované

Tlmočnícka služba - 84 odseky:
10 TS vykonáva tlmočník – PR, AT, TpHS
11 T preukazuje absolvovanie tlmočníckeho
minima certifikátom ...
12 T sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania
najmenej raz za dva roky

Zákon č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na
kompenzáciu
Osobný asistent -

23 odsek 6:

OA vykonávajúci tlmočenie je povinný
preukázať príslušnému úradu znalosť
komunikovať s FO so sluchovým
postihnutím osobitným potvrdením,
osvedčením alebo certifikátom

↔

Zákon č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách
Opatrovateľská služba – príloha č. 5
Podľa stupňa odkázanosti bez rozdielu na
druh tlmočenia
Tlmočnícka služba - 75:
Finančný príspevok na prevádzku podľa
určenia VÚC bez rozdielu na druh
tlmočenia - príklady:
NSK
8,30€/hod
ZASK 3,32 €/hod
Závery zo ZZOOsSP (RV SR) – 26.10.2009
TPR - 10,37 €/hod ; AT - 5,18 €/hod ; TT 13,33 €/hod

Zákon č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na
kompenzáciu
Osobný asistent -

22 odsek 10:

Sadzba na jednu hodinu OA na účely
výpočtu výšky peňažného príspevku na
OA je 1,39% sumy životného minima pre
jednu plnoletú FO
T.j. v súčasnosti 2,58€/hod

OTÁZKY A NEJASNOSTI

FINANCOVANIE TLMOČNÍCKEJ
SLUŽBY VO VYBRANÝCH
ŠTÁTOCH EÚ - € / HOD

1.

ZDROJ: EFSLI, 2008
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Vybrané oblasti pre diskusiu – NEPOČUJÚCI a EXPERTI
Aký je podľa vášho názoru rozdiel medzi profesionálnym
tlmočením a sprostredkovaním styku so spoločenským
prostredím? Čo obsahujú tieto pojmy v súvislosti s
komunikáciou osôb so SP?
Potrebujú nepočujúci OA a súčasne aj T? A prečo?
Čo by mal robiť/tlmočiť OA a čo T? Aký je v tom rozdiel?
Aké udalosti/aktivity by mal tlmočiť OA a aké T? Je v tom
nejaký rozdiel?
Ako by mal vedieť komunikovať/tlmočiť OA a T? Skúste
zadefinovať jeho komunikačné kompetencie – zvlášť pre OA
a zvlášť pre T.
Je potrebné, aby každý OA bol aj profesionálnym
tlmočníkom? A prečo?
Súhlasíte s tým, aby tlmočenie bolo súčasťou opatrovateľskej
služby? Ako by to podľa vás malo v praxi vyzerať?
Je môj (alebo mojich známych) OA profesionál v tlmočení?
Dokáže pretlmočiť všetko a na profesionálnej úrovni?
Ako by mala byť financovaná OA a TS? Navrhnite hodinové
sadzby a odôvodnite svoj návrh?

Galavečer
Vyvrcholením dvojdňovej akcie pri príleţitosti osláv Medzinárodného dňa Nepočujúcich
(MDN) bol galavečer na lodi, ktorá ma názov „Loď Cafe“. Ktovie, moţno to bolo
prvýkrát v histórií MDN, čo sa galavečer konal na lodi. Programom sprevádzali
Veronika

Vojtechovská

a Peter

humorne oboznámili hostí

Vrťo,

ktorí

kaţdú

hodinu

s programom galavečera. Hostí

zaujali vystúpenia, ktoré boli vo forme storytellingu (príbehy
v posunkovom jazyku), od Sergeja Josefa Bovkuna, Vol5Vis50
a Mirka Gavelčíka.
O polnoci moderátori vyhlásili výsledky súťaţe „Najkrajší pár galavečera“. Ako sa
hodnotilo? Na lodi moderátori oslovili troch ľudí, ktorí by mohli byť v porote
a mali za úlohu tajne sledovať Nepočujúcich, ako sú oblečení, a ako sa
správajú. Nakoniec trojčlenná porota v tomto zloţení: Mária Benková (bývalá
prezidentka ANEPS), Marek Dodrv (supervízor regionálneho predaja Slovak
Telekom, a.s.) a Peter Vrťo (nepočujúci umelec a riaditeľ Divadla Tiché iskry)
vybrala najkrajšiu ţenu a najkrajšieho muţa galavečera. Vyhrala Lucia Zeinová
z Banskej Bystrice a Jozef Rigo z Bratislavy. Po nej bola bohatá tombola, kde sa
nepočujúci tešili z krásnych cien.
eronika Vojtechovská

Propagácia o MDN
Pred uskutočnením našej akcie nechýbala propagácia o našom sviatku – MDN, aby o nás
vedela aj počujúca verejnosť. Propagovali sme prostredníctvom:


bilboardov – celý mesiac september bolo vyvesených 25 bilboardov na celom území
Bratislavy (Starohájska ulica, Galvániho ulica, Košická ulica, Kopčianska ulica,
Roţňavská cesta (2x), Trnavská, Lamačská (2x), Ul. Sch. Trnavského, Rusovská,
Ţelezničná, Račianska, Panónska (2x), Ruţinovská (2x), Viedenská, Ivánska,
agarinova, Jantárova, Nábr. Ludvíka Svobodu, Karadţičova a 2 mimo mesta);



citylightov – bolo vyvesených 40 citylightov najmenej v prvých dvoch
septembrových týţdňoch na troch miestach – Hviezdoslavovo námestie
pri Hoteli Carlton a v garáţi Hotela Carlton (5x), v garáţi Hotel Danube
(2 ks), v garáţi Tatracentra (4 ks), v garáţi na Uršulínskej (2 ks), okolie
autobusovej stanice Mlynské Nivy (15 ks), v nákupnom centre Danubia
v Petrţalke

(7

ks),

v podchode

na

Hodţovom

námestí

(4

ks)

a na Strakovej ulici (1 ks);


rozhlasu – vysielalo sa v Rádiu Viva – 22x v dňoch 13.-19.9.2010, v Rádiu FM – 20x
v dňoch 15.-25.9., v Rádiu Regina Bratislava – 20x v dňoch 15.-25.9. a v Rádiu
Slovensko – 10x v dňoch 15.-25.9.;



novín – v sobotu 18.9. vyšiel Nový čas s našou reklamou.
Roman Vojtechovský

Poďakovanie
Srdečné poďakovanie patrí všetkým tím, ktorí prispeli fyzicky, psychicky či finančne
na akciu MDN, bez nich by MDN nebol taký, aký bol.
Ďakujeme:


pracovníkom OZ Myslím Michalovi Hefty, Angele Hefty, Romanovi
Vojtechovskému, Veronike Vojtechovskej, Erike Dobišovej;



dobrovoľníkom

Lenke

Javorčíkovej,

Janke

Kokoškovej,

Radoslavovi Petríkovi, Ivici Tichej, Ivane Matejčíkovej, Dušanovi Pulišovi, Petrovi
Vrťovi, Jurajovi Šimonovi, Matejovi Kováčovi, Ivane Horváthovej, Jane Račkovej,
Saše Maníkovej, Martinovi Briatkovi, Ivane Krakovskej a Otovi Pisoňovi;


pracovníkom agentúry Monarch pod vedením Veroniky Synakovej, Oľge Shaw
z Nadácie Pontis, Tatiane Svrčkovej, Dominike Peterovej, Simone Sýkorovej
z Nadačného fondu Slovak Telekom;



fotografovi Matejovi Hrubiškovi;



kameramanovi Romanovi Polášekovi;



tlmočníkom Kvetoslave Lepotovej a Otovi Čihákovi;



účinkujúcim, moderátorom a prednášajúcim, modelkám a iným tlmočníkom;



Asociácii Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) za poţičanie akcie MDN;



a hlavne partnerom a sponzorom:

Viditeľné poslanie na Medzinárodnom dni Nepočujúcich
Dve ţiačky našej školy Mária Rafaelová a Kristína Fídesová sa 24. septembra 2010
zúčastnili so svojimi vychovávateľmi Bc. Romanou Ridzoňovou, Luciou Novodomcovou
a PeadDr.

Rudolfom

Bartošíkom

sa

počas

piatkového

slnečného dňa zúčastnili na 33. ročníku Medzinárodného
dňa Nepočujúcich, ktorý sa konal v priestoroch Auparku v
Bratislave. Je to jedna z najdôleţitejších osláv nepočujúcich
v roku,

ktorú

Zamestnanci

sprevádzajú
a ţiačky

rôzne

Základnej

kultúrne

školy

pre

podujatia.
ţiakov

so

sluchovým postihnutím internátnej, Viliama Gaňu sa dohodli,
ţe do tejto akcie zapoja aj svojich rodinných príslušníkov
Rastislava Novodomca, Luciu Bartošíkovu, Nikolku Novodomcovú a jej sestričku Barborku
Novodomcovú, Nelku Mariánku Ridzoňovú, Elišku Bartošíkovú a jej sestričku Viktorku
Julianu Haškovú. Spolu nás bolo dvanásť, presne ako tých mesiačikov z rozprávky.
Ale teraz uţ naspäť k sviatku nepočujúcich. Na tomto ročníku sa nepočujúcim
predstavili mnohé tanečné súbory aj jednotlivci, sóloví speváci, divadelné súbory,
nepočujúci umelci, modelky a v neposlednom rade sme si mohli poprezerať jedinečné
fotografie nepočujúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Organizácia tohto dňa
nesklamala naše očakávania a tak sme mohli na záver vystúpení s uznaním konštatovať,

ţe nepočujúci ľudia majú bohatý vnútorný svet, ktorý sa v tejto viditeľnej forme,
v umení, prejavuje navonok pozoruhodnými výstupmi. Teraz vám ponúkame pohľad
Majky a Kristínky na ich prvý kontakt s účasťou na tomto kaţdoročnom kultúrnom
podujatí.
Majka: „Ja som prežila obrovský zážitok, videla som divadlo, veľmi sa mi páčil
tanec, zbožňujem pesničku s posunkovým jazykom Mira Jaroša – konečne som mohla aj
ja pesničku porozumieť a precítiť. Veľmi sa teším zo stretnutia s kamarátmi, bývalými
spolužiakmi Vladkom Hedervárim a Romankou Belajovou. Rozprávali sme sa o všetkom,
čo máme nové. Veľmi som sa potešila stretnutiu s Ibrahimom Maigom, konečne som ho
videla naživo a nielen v televízii. Som šťastná, že sa mi podpísal do pamätníka, on
pochádza z Afriky. Potom sa mi veľmi páčilo originálne oblečenie Barbory Paulovičovej
a jej originálny indonézky tanec.“
Kristínka: „Som veľmi šťastná, že som bola na Medzinárodnom dni Nepočujúcich
v Bratislave. Páčilo sa mi všetko a najmä pán Fazula, ktorý imitoval Mr. Beana. Stretla
som dobrých kamarátov z Bratislavy, s ktorými sme sa porozprávali ako sa máme.
Cheerleaders – DIKO boli úplne super. Miro Jaroš ma inšpiroval piesňou Bez siedmeho
neba, bola veľmi krásna. Moderátor Vladimír Voštinár si mňa aj Majku vybral na javisko
a dal nám otázky ohľadom nepočujúcich. Obidve sme odpovedali správne a tak sme
dostali tašku s peknými darčekmi. Dnešný deň bol nezabudnuteľný.“
Rudolf Bartošík

Ohlasy na MDN
Veľká akcia Nepočujúcich sa skončila, aké boli ohlasy od Nepočujúcich ako aj počujúcich?
Tu si prečítajte zopár ich reakcií.
Kristínka (30): „Krásne.

Hoci sme sa v Auparku nezdržali veľmi dlho, nevideli sme

ani módnu prehliadku, ale páčilo sa nám.“
Jano (36): „Dobre nám bolo. Bol to dobrý nápad reprezentovať takto, že nepočujúci sú
normálni ľudia a vedia niečo dokázať! A miesto v Auparku bol dobrý nápad!“
Stano: „Áno, páčil sa mi MDN, ale aj môžem blahoželať kolektívu Myslím, bolo to
originálne a MDN mal úspech.“
Eliška (30): „Na MDN v Auparku bol fajn program a počas galavečera bola príjemná
atmosféra, stále som sa smiala a bolo vždy veselo.“
Dominika Peterová (Nadačný fond Slovak Telekom): „Ahojte všetci v Myslím, ste to
veľmi pekne dotiahli do úspešného konca - krásneho eventu, ktorý určite divákov oslovil.
Krásne ste sa odprezentovali, tá tvrdá práca za celou prípravou sa určite oplatila a bola
dobre investovaná. Som rada, že som vám mohla pomôcť. Myslím, že sme sa spojili v
tejto veci najlepšie ako sa dalo a každý priložil ruku k dielu tak, aby cely event dopadol
na jedničku. Nech sa vám darí aj naďalej.“
Rudolf Bartošík (špeciálny pedagóg ZŠ pre ţiakov so SP v Kremnici): „V prvom rade
chcem ľuďom, ktorí sa podieľali na realizácii MDN v Bratislave srdečne zablahoželať

k

úspešnej

profesionálnej

úrovni

realizácie

celého

podujatia.

Veľmi

milo

ste

reprezentovali kultúru nepočujúcich a dúfam, že ste oslovili širokú verejnosť dostatočne
na to, aby sa začala viac zaoberať Vašimi otázkami a pripomienkami.“
Ingrid

Kráľová

(reţisérka

TKN):

„Veľmi

ste

to

dobre

zorganizovali!

Môžem

sa zodpovedne vyjadriť len k sobote, ale pretože som už viac akcií organizovala a videla
aj iných ako organizovali, môžem vám povedať, že tam neboli žiadne zmätky, program
išiel podľa harmonogramu, technika fungovala (my ostatní sme nezbadali, že niečo
nefungovalo), každý vedel kam ma ísť, aj STV ste dávali veľkú podporu a správne
informácie. Toto nie sú maličkosti, viem ako presne si to treba pripraviť! Ešte aj stále
meškajúcich nepočujúcich ste dokázali udržať v časovom harmonograme! A páčila sa
nám aj vaša pokora, že ste dnes spomenuli pomoc aj ostatných. Nech vás nemrzí, že na
loď prišlo menej ľudí. Tí, čo prišli, dostali kvalitu - aj čo sa týka obsahu programu (teda
ak to dokážem ja posúdiť, ale aj Iris sa páčilo). A propagácia aj na billboardoch! Ešte raz
gratulujeme a tiež ďakujem za vašu spoluprácu!“
Mária Benková (bývalá prezidentka ANEPS): „Skutočne sa mi organizácia MDN páčila,
aj manželovi. Je to presne typ MDN, ktorý sa robí vo vyspelých štátoch. Úplne stačila aj
účasť nepočujúcich, netreba veľa ľudí, stačí pár rozumných ľudí.“

Výsledky súťaţe fotomaratónu Nepočujúcich
12. júna 2010 sa konala akcia – I. medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich v Bratislave,
lenţe sme nepoznali výsledky tejto súťaţe. Začiatkom septembra komisia zloţená z troch
osôb – Dušan Beláň, Filip Vančo, Angela Hefty, vyhodnotila
fotografie všetkých 19 účastníkov súťaţe.
Výhercovia tejto súťaţe:
1. miesto - Adam Kováč zo Slovenska,
2. miesto - Zoltán Duray zo Slovenska,
3. miesto - Tomáš Mateovič zo Slovenska,
4. miesto - Éva Jurnyik z Maďarska,
5. miesto - Kornélia Kárpátiné Kassai z Maďarska,
6. miesto - Zoltán Antal Falkus z Maďarska,
7. miesto - Katarína Kucharičová zo Slovenska,
8. miesto - Daniela Pořízková z Českej republiky,
9. miesto - Matej Hrubiško zo Slovenska,
10. miesto - František Tichý z Českej republiky.
Srdečne im gratulujeme. 
Roman Vojtechovský

Fotografie Adama Kováča zo Slovenska
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LÁSKA

ĽUDIA V ČINNOSTI

KRÁSA BRATISLAVY
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Fotografie Zoltána Durayho zo Slovenska
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STARÉ VECI

PÁR
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Fotografie Tomáša Mateoviča zo Slovenska

LÁSKA
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STARÉ VECI

KRÁSA BRATISLAVY

ĽUDIA V ČINNOSTI

LETO

PÁR

VODA

RADOSŤ

MAKRO

Fotografie Évy Jurnyikovej z Maďarska

LÁSKA

KRÁSA BRATISLAVY

ZVIERATÁ

ĽUDIA V ČINNOSTI

VODA
STARÉ VECI

PÁR
RADOSŤ
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LETO

Fotografie Kornélie Kárpátiné Kassaiovej z Maďarska

LÁSKA
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ZVIERATÁ
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STARÉ VECI
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MAKRO
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Fotografie Zoltána Antala Falkusa z Maďarska
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Fotografie Kataríny Kucharičovej zo Slovenska
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KRÁSA BRATISLAVY
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PÁR
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Fotografie Daniely Pořízkovej z Českej republiky
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Fotografie Mateja Hrubiška zo Slovenska
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Fotografie Františka Tichého z Českej republiky
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ZAUJÍMAVOSTI
Svadba
Dňa

4.

septembra

2010

v Obradnej

sieni

Mestského

úradu

v Lučenci si povedali svoje „áno“ nevesta Veronika Vojtechovská (rod.
Holubová) a ţeních Roman Vojtechovský.
V ten deň si svoje „áno“ tieţ povedali ďalšie tri Nepočujúce páry.  Blahoţeláme.

PRIPRAVUJEME
Odborné semináre
Aktivity - odborné semináre podporil Accenture nadačný
fond – Nadácia Pontis.
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
Termín:


9.10.2010 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Kultúra Nepočujúcich
Lektor: PaedDr. Roman Vojtechovský
Cena: 1,49 €



23.10.2010 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Riešenie špecifických potrieb občana so sluchovým postihnutím v sociálnej
oblasti
Lektorka: PhDr. Mária Košútová
Cena: 1,49 €



6.11.2010 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Tvorba skrytých titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím
Lektorka: Bc. Anna Bartalová
Cena: 1,49 €



20.11.2010 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku
Lektorka: Mgr. Veronika Vojtechovská
Cena: 1,49 €



11.12.2010 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Práva občana so sluchovým postihnutím pri vyuţívaní tlmočníka vo všetkých
oblastiach ţivota
Lektorka: PhDr. Mária Košútová
Cena: 1,49 €



15.1.2011 (sobota) – 13.30 – 16.30

Téma: Problematika tlmočenia na Slovensku a jej súvisiaca legislatíva
Lektorka: doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Cena: 1,49 €


29.1.2011 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Komunikačné systémy osôb so sluchovým postihnutím, metódy a systém
vzdelávania nepočujúcich na Slovensku
Lektorka: doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Cena: 1,49 €



12.2.2011 (sobota) – 13.30 – 16.30
Téma: Predstavy Nepočujúcich o tlmočníckych sluţbách
Lektor: PaedDr. Roman Vojtechovský
Cena: 1,49 €

Zabezpečenie: Tlmočník bude k dispozícii.
Účasť: Prosím, potvrďte svoju účasť emailom - romain@myslim.sk. Je moţné platiť na mieste.
Web: www.myslim.sk

Intenzívny kurz pre lektorov slovenského posunkového jazyka
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
Termín: 13.-14.11.2010, 27.-28.11.2010, 11.-12.12.2010 (kurz koná sa vo všetkých
3 víkendoch)
Čas: 9.00 – 12.30, 14.00 – 17.30 (3 víkendy x 14 hodín = 42 hodín)
Obsah kurzu:


1. víkend – základy lingvistiky posunkového jazyka (teoretická časť)



2. víkend – preklad zo slovenčiny do slovenského posunkového jazyka (praktická
časť), diskusia o mýtoch a faktoch posunkového jazyka



3. víkend – základy pedagogiky a etiky, kultúra Nepočujúcich, krátka ukáţková
hodina priamou metódou, skúška

Lektor: PaedDr. Roman Vojtechovský
Cena kurzu: 99 €
Niečo dôleţitého: Po absolvovaní kurzu (80% účasť) a úspešnom zloţení skúšky môţe
absolvent kurzu sa stať externým lektorom kurzu slovenského posunkového jazyka
v Akadémii vzdelávania na celom území Slovenska.
Záujem o kurz: Na kurz sa treba prihlásiť a zároveň uhradiť 99 € prevodom na účet do
3.11.2010. Pri prihlásení stačí, keď napíšete svoje meno a priezvisko, číslo mobilu
a emailový

kontakt

na

emailový

kontakt

–

romain@myslim.sk.

Číslo

účtu:

179854486/0900.
Iné informácie:

O predchádzajúcom

kurze

sa môţete dozvedieť

časopise Myslímovinky - júl 2010 na www.myslim.sk/myslimovinky.htm.

v internetovom

