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Milí priatelia,
komunitu Nepočujúcich spája ich kultúra a posunkový jazyk, ktorý je plnohodnotný
a prirodzený. O posunkovom jazyku je potrebné stále rozprávať a dať do povedomia nielen
laikom, ale aj odborníkom z iných odvetví. Napríklad OZ Myslím realizuje odborné
semináre na rôzne témy, ktoré sa viažu na slovenský posunkový jazyk a kultúru
Nepočujúcich. 25.novembra na jazykovednej konferencii si jazykovedci vypočuli o dvoch
jazykových rovinách posunkového jazyka a to o „nepriamych pomenovaniach
v slovenskom posunkovom jazyku“ a „priezviskách v slovenskom posunkovom jazyku“. Je
dôležité, aby sa o posunkovom jazyku hovorilo nielen všeobecne, ale aj o konkrétnych
rovinách a hlbšie sa touto problematikou zaoberalo. Len takýmto spôsobom je možné
dokázať plnohodnotnosť nášho jazyka.
Milí Nepočujúci, ale i počujúci, nebojte sa vzdelávať sa. Ešte nikomu vzdelávanie
neublížilo :). Dozviete sa na odborných seminároch v OZ Myslím veľa nového a dodá Vám
hrdosť na svoj jazyk a kultúru a počujúcim pomôže hlbšie nazrieť do tajov komunity
Nepočujúcich.
O kultúre Nepočujúcich sa môžete viac dozvedieť z knihy od Romana
Vojtechovského, ktorá je vo fáze prípravy. Bude vydaná koncom januára budúceho roka.
Tešíme sa na túto knihu.
Pekné novembrové dni želá
Veronka
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KTO SME?
Po nabitom programe v rámci osláv Medzinárodného dňa Nepočujúcich,
opäť predstavíme ďalšieho pracovníka OZ Myslím. Je ním človek, ktorý sa
venuje posunkovému jazyku a kultúre Nepočujúcich so zápalom v srdci.
Roman Vojtechovský.
Roman sa narodil v znamení škorpióna v roku 1979. Je ťažko nedoslýchavý. Napriek tomu sa
hlási ku komunite Nepočujúcich, vďaka slovenskému posunkovému jazyku, ktorý teoreticky aj
prakticky ovláda a vďaka kultúre Nepočujúcich, ktorú dobre pozná. Vychodil Základnú školu pre
žiakov so sluchovým postihnutím internátnu vo svojom bydlisku – v Lučenci (1986-1995) a
Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Lučenci (1995-1999). Vyštudoval na Pedagogickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove odbor pedagogika mentálne postihnutých (1999-2004) – titul Mgr.
Po absolvovaní vysokej školy pracoval súčasne ako vychovávateľ (3 roky)
a učiteľ (rok a pol) v Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím
Gejzu Slaninku – internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (20042007). Rigorózne skúšky obhájil v odbore učiteľstvo pre špeciálne školy –
pedagogika sluchovo postihnutých (2009) – titul PaedDr. V súčasnosti
študuje bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej
v Prahe odbor čeština v komunikácii Nepočujúcich (2007-súčasnosť). Tento odbor sa zameriava na
kultúru Nepočujúcich, jazykovedu posunkového jazyka a písanú češtinu nepočujúcich. Popri tomto
štúdiu pôsobil ako šéfredaktor časopisu Infonep, ktorý bol určený nielen pre Nepočujúcich (20072010). Momentálne v OZ Myslím pôsobí ako kultúrny referent a lektor slovenského posunkového
jazyka v chránenom pracovisku Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich (2010-súčasnosť).
Venoval sa aj zostavovaniu zborníkov a aj knižných a multimediálnych publikácií.
Vzhľadom na to, že sa veľmi rád zaoberá posunkovým jazykom, resp. slovenským posunkovým
jazykom a kultúre Nepočujúcich, niektorí Nepočujúci ho začínajú prirovnávať k

„Nepočujúcemu

Ľudovítovi Štúrovi.“

Zopár pikošiek o Romanovi:
ź Obľúbené jedlo: typické slovenské jedlá, najmä bryndzové

pirohy a bryndzové halušky
ź Obľúbený nápoj: perlivá minerálka, červené víno
ź Obľúbené ročné obdobie: leto
ź Film, ktorý naposledy videl: Morganovci
ź Bez čoho nemôže žiť: láska, práca, mať strechu nad hlavou
ź Čo miluje: manželku, rodinu, odborné knihy, šport, kino, zúčastňovanie sa rôznych aktivitách

pre Nepočujúcich
ź Čo nenávidí: neprajnosť, závisť, ľudskú zlobu, falošnosť, plané reči bez skutkov
ź Životný cieľ: byť dlhodobo šťastne ženatý so svojou manželkou, mať rodinu, o ktorú sa treba

starať, skvelú prácu a riadiť sa citátom Ondreja Matušku: "Treba držať ruku na pulze pokroku,
nezaostávať v práci za najlepšími.“

ZAUJÍMAVOSTI
Výstava Nepokojné médium
2. novembra 2010 sa konala v Dome umenia v Bratislave vernisáž
umeleckých fotografií „Nepokojné médium“. Výstava reflektuje vývoj
fotografie na Slovensku počas tohoto dvadsaťročia, ovplyvnený zmenou
spoločenskej klímy, prienikom európskych a amerických aktuálnych
tendencií do slovenského umenia, zvyšujúcou sa úrovňou umeleckého školstva, výstavnej prezentácie
a celkovým upevnením postavenia fotografického média v kontexte súčasného vizuálneho umenia.
Výstava je do 30.novembra. S pamäťou sa invenčne pohrával aj Nepočujúci Mário Furčák v cykle
Mýtus padlých. A ani my sme tam nechýbali a obdivovali sme fotografie nášho Nepočujúceho umelca.
Zdroj: http://kultura.sme.sk/c/5626717/odfotim-ta-az-na-mesiaci.html#ixzz153WJ06dH
Mýtus padlých
Súperiace a nenávidene strany, štáty, od začiatku 2.sv.vojny až po demokraciu. Neustále konfliktné,
prežité a navzdory pokračujúce. Hlavnou témou zohrávajú na fotografií znaky, oblečenie, motív
človeka, zbrane, vystupovanie a líšenie sa od druhých. Mýty, ktoré sú vyrozprávané, zažité,
nasvedčujú novú etapu, sú pomstychtivé. Zohráva vzor človeka, celistvé, nemravné vystupovanie, sú
historickým podloženým faktom.
Rus zabitý Nemcami a opačne, jeho oblečenie, výraz tváre, ruská hviezda. Američan zabitý
v Iraku, dostrieľaný kalašnikovom, s cigarou Marlboro, do polovice tela. Zvlečený a umučený, Iračan
držiaci kalašnikov, trafený americkými vojakmi do hrude, šiltovka na hlave, uterák bežne použitý
na pochovávanie tela, Alláhov výraz. Hamas, na nebo pozerajúci a držiaci v rukách tlačítka s
rozbuškami na páse, pripravený na odpálenie Američanom a KFOR okupujúcim ich územie, fľaše Coca
Coly predstavujú /výbušniny/ sú vlastne americkým tovarom, sú ľahko chápateľné a proti ním
obrátené. Každá vojna rodí vojnu.
Text a foto: Mário Furčák
Tlmočníci ticha
12.novembra 2010 na Dvojke vysielali dokumentárny film o Nepočujúcich a ich svete. Nepočujúci
manželia, zdravé dieťa. Rozhovor so starými rodičmi. Žena, ktorá sa narodila nepočujúcim rodičom.
Návšteva nepočujúceho u lekára. Bežný život, vybavovanie na úrade, v obchode. Nahrádzanie
zvukových signálov svetelnými. Výučba nepočujúcich detí v škole orálnou metódou. Učňovské odbory
pre sluchovo postihnutých, krajčírstvo. O tom všetkom bol ten dokumentárny film z roku 1986.
Sirota
Ide o film, kde manželia majú dve deti, syna a dcéru, ktorá je nepočujúca. Celá rodina
s ňou posunkuje. Chcú adoptovať ešte jedno dieťatko, pretože žena čakala tretie
dieťatko, ktoré sa narodilo už mŕtve. V sirotinci našli 9-ročné dievčatko, ktoré bolo
sirotou. Až keď ju zobrali domov, zistili, že malé dievčatko s anjelským výzorom nie je
tým, čím sa zdá. Ďakujeme Lucii Novodomcovej, ktorá nám dala avízo o tom filme.

Stránku pripravila Veronika Vojtechovská

ZAUJÍMAVOSTI/PREDNÁŠKY V OZ MYSLÍM
Čítaj mi z pier
Film je o Carle, ktorá je nedoslýchavou sekretárkou. Jedného dňa je jej pridelený
ako spolupracovník Paul, bývalý väzeň. Po prvotných rozpakoch využije Carla jeho
zlodejských schopností k presadeniu sa v práci a on na oplátku jej schopností čítať
z pier k splateniu svojich dlhov. Zo vzťahu, ktorý bol založený iba na prospechu
oboch sa však začne vyvíjať pevnejšie puto. DVD s týmto filmom je možné zakúpiť v
novinových stánkoch alebo v obchodoch s DVD.

OZ Myslím realizuje prednášky so zaujímavými témami. Tri prednášky už máme za sebou. Na aké
témy sa už prednášalo?
Kultúra Nepočujúcich
Dňa 9.októbra Roman Vojtechovský viedol seminár na tému „Kultúra Nepočujúcich“.
Objasnil, kto môže byť používateľom posunkového jazyka, definoval hluchotu z rôznych pohľadov.
Vysvetlil aj pojmy ako komunita Nepočujúcich, menšina. Podľa Wolla a Ladda dôvodom pre vznik
komunity Nepočujúcich je

hluchota, komunikácia a vzájomná podpora. Zaujímavosťou je, že

kultúra Nepočujúcich a komunita Nepočujúcich, to sú odlišné veci. Podľa Paddenovej kultúra
Nepočujúcich je uzavretejšia ako komunita Nepočujúcich. Oboznámil záujemcov aj so
spoločenskými zvyklosťami, tradíciami, zvykmi, umením a pravidlami komunikácie s Nepočujúcimi.
Okrem iného zistil aj, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je výskyt nepočujúcich a
nedoslýchavých detí nasledovný: na 1000 novonarodených detí je 1 dieťa nepočujúce a 5-6 detí
nedoslýchavých.
Tvorba skrytých titulkov pre osoby so SP
6.november bol dňom seminára o skrytých titulkoch. Každý, kto o tom chcel vedieť viac
mohol prísť a vypočuť si očami, ako aj ušami o tejto téme. Pani Bartalová a pán Šauša záujemcov
zasvätili do tajov tvorby skrytých titulkov. Oboznámili ich o skrytých titulkoch všeobecne, následne
ukázali ako sa skryté titulky vyrábajú. Aj keď sa nám to vždy zdá, že je to jednoduché, presvedčili ich
o opaku. Tvorba titulkov musí prejsť týmito troma fázami:
1. príprava titulkov (prepis z odposluchu alebo
z dialógovej listiny)
2. zalamovanie titulkov (čas, čitateľnosť, prehľadnosť)
3. dokončovanie titulkov (farebné rozlíšenie postáv,
posledná kontrola)
STV musí podľa zákona zabezpečiť 25% z celkového jednotlivého
programu. To znamená, že napr. Jednotka vysiela za 1 deň 24 hodín - 25%
z toho je 6 hodín, to znamená, že za 1 deň musí zabezpečiť 6 hodín
so skrytými titulkami. Na Dvojke sa za 1 deň vysiela 16 hodín, 25% z toho
sú 4 hodiny. To znamená, že za 1 deň musí byť na Dvojke 4 hodiny skrytých titulkov.
Aj tak sa Vám zdá, že je málo skrytých titulkov? Treba brať aj fakt, že sa do toho započítavajú aj
reprízy.
Stránku pripravila Veronika Vojtechovská

PREDNÁŠKY V OZ MYSLÍM
Firma Altop Service, ktorá vyrába titulky len pre STV, má 8 externých pracovníkov. Z toho sú štyria
zdravotne postihnutí. Práca titulkára na jeden celovečerný film z odposluchu trvá 5 dní, z dialógovej
listiny (scenára) trvá 3 dni.
Veríme, že kvalita bude stále lepšia a bude čoraz viac skrytých titulkov.
Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku
20.november patril prednášajúcej Veronike Vojtechovskej,
ktorá

oboznámila

záujemcov

jej

diplomovou

prácou

a výskumom na danú tému.
Najskôr sa stručne venovala všeobecne priezviskám ako
súčasti vlastných mien v slovenskom jazyku. Následne sa
zameriavame na posunkový jazyk a komunitu Nepočujúcich,
ktorej súčasťou je tvorenie menných posunkov ako jedného
z

kultúrnych

zvykov

komunity

nepočujúcich

nielen

na Slovensku, ale i vo svete.

Potom poukázala na výsledky jej práce spojenej s výskumom. Nasnímaním priezvisk
v slovenskom posunkovom jazyku 289 Nepočujúcimi rôznej vekovej kategórie sa pokúsila urobiť
ich analýzu. Na základe analýzy zistila, či existuje súvislosť medzi princípmi a kategóriami priezvisk
v slovenskom posunkovom jazyku – menných posunkov v slovenskom posunkovom jazyku
a v posunkových jazykoch v zahraničí Neskôr poukázala na to, že klasifikácia priezvisk v slovenskom
posunkovom jazyku je početná. Tým dokázala, že v komunite Nepočujúcich sa menné posunky
vytvárajú úplne prirodzene tak, ako sa prirodzene dávajú mená a priezviská v hovorenom jazyku. Je
to jeden z faktorov, ktoré robia posunkový jazyk prirodzený a plnohodnotný. Na základe analýzy
priezvisk v slovenskom posunkovom jazyku vytvorila ich klasifikáciu, pretože doposiaľ na Slovensku
sa nikto nezaoberal. Klasifikovala do 4 základných kategórií: menné
posunky závislé od hovoreného jazyka, menné posunky nezávislé
od hovoreného jazyk, menné posunky kombinované a menné
posunky s nejasnou motiváciou.
Odborné semináre podporil Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis.
Veronika Vojtechovská

Zborník „Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti“
Na svet vyšiel ďalší zborník vo formáte CD-R s názvom „Problematika osôb
s poruchou sluchu v sociálnej oblasti“ od vydavateľa ANEPS. V zborníku
nájdeme 14 príspevkov z 3 odborných seminárov, ktoré sa konali v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich vo Zvolene (2007) o kompenzácii sluchového postihnutia,
v Nových Zámkoch (2008) o problematike tlmočníckych služieb a v Lučenci (2009) o centre
sprostredkovania tlmočníckych služieb osôb s poruchou sluchu. K nemu je priložený ďalší 105stranový zborník od Svetovej federácie Nepočujúcich s názvom „Prieskum úrovne národných
asociácií Nepočujúcich.“ Cena tohto zborníka vo formáte CD-R stojí 1,99 €. Pokiaľ máte záujem
si kúpiť zborník, objednajte si u mňa na emailovej adrese: vojtechovsky.roman@gmail.com.
Roman Vojtechovský

ČO SA UDIALO?
Konferencia o implementácii zákona o posunkovom jazyku v Bruseli

Európska únia Nepočujúcich (EUD) v spolupráci s Nepočujúcim europoslancom Ádámom Kósom organizovali
v dňoch 18.-19. novembra 2010 dvojdňovú akciu v Bruseli pre delegátov európskych národných asociácií
Nepočujúcich i pre iných záujemcov. Občianske združenie Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je
členom EUD, delegátom v Bruseli bol Roman Vojtechovský.

Vo štvrtok po obede (18.11.) sme prehliadli Európsky parlament (EP), poznať
základy o ňom a oboznámiť sa s funkciou europoslanca Á. Kósu, ktorý pracuje
v EP už rok a pol. Podrobnejšie informácie a aktuality o EP

si môžete nájsť na

www.europarl.europa.eu. Kósa spomenul, že v súčasnosti rokovacím jazykom v
EP je 23 jazykov európskych štátov, ktoré sú členmi EÚ. Túto akciu inicioval
preto, aby EP pridal ďalší rokovací jazyk a to posunkový jazyk. Kósa má k dispozícii 8 tlmočníkov
maďarského posunkového jazyka, čiže na 1 týždeň má pri sebe 2 tlmočníkov, na ďalší týždeň iných dvoch a
pod. Tlmočníci Kósovi tlmočia už z pretlmočenej maďarčiny do maďarského posunkového jazyka. Tlmočnícku
službu hradí EP.

Vo štvrtok večer sme prehliadli kanceláriu Nepočujúceho riaditeľa EUD Marka Wheatleyho, ktorá sa
nachádza v centre mesta Brusel neďaleko EP. S ním pracuje mladá počujúca sekretárka ovládajúca posunkový
jazyk – Annika Pabsch.

V piatok od deviatej do pol štvrtej sa konala konferencia o implementácii zákona o posunkovom jazyku
v EP. EUD po prvýkrát zorganizoval konferenciu o legislatíve PJ a to vďaka europoslancovi Á. Kósovi. V úvode
konferencie v rámci 1 hodiny mali prejav 8 vyšší predstavitelia: László Tökés – viceprezident EP, Viviane
Reding – viceprezidentka Európskej komisie a komisárka EÚ pre súd, základné práva a občianstvo, Ádám Kósa
– člen EP a prezident skupiny osôb s postihnutím, Ildikó Bernáth – vládna komisárka pre postihnutých v
Maďarsku, Berglind Stefánsdóttir – prezidentka EUD, Markku Jokinen – prezident Svetovej federácie
Nepočujúcich (WFD), Maya de Wit – prezidentka Európskeho fóra pre tlmočníkov posunkového jazyka (EFSLI)
a Liz Scott Gibson – prezidentka Svetového fóra pre tlmočníkov posunkového jazyka (WASLI).

Po prejavoch predstaviteľov sa konali 3 prednášky Á. Kósu, M. Wheatleyho a Csilly Barthyovej, počujúcej
pracovníčky Univerzity Eötvös Loránd a Výskumného inštitútu pre lingvistiku v Maďarsku. Cieľom 3 prednášok
bolo poukázať na skutočnú situáciu zákonov posunkového jazyka členov EÚ a identifikovať kapacity legislatív
na európskej úrovni.

Po obede sa uskutočnili ďalšie 3 prednášky Helgy Stevensovej, Nepočujúcej členky Flámskeho parlamentu
v Belgicku a členky Senátu v Belgickom federálnom parlamente, Gergelyho Tapolczaiho, Nepočujúceho člena
maďarského parlamentu a člena EUD a Patricie Shoresovej-Hermannovej, Nepočujúcej profesorky Ženevskej
univerzity - aplikovaných vied pre edukáciu osôb so špeciálnymi potrebami. Cieľom 3 prednášok bolo
poukázať, ako zákon posunkového jazyka všeobecne priamo ovplyvňuje komunitu Nepočujúcich.

ČO SA UDIALO?
Po prednáškach o tretej sa konalo podpisovanie Bruselskej deklarácie. Podpísal sa
každý delegát národnej asociácie Nepočujúcich, ktorá je členom EUD. Za ANEPS
podpísal R. Vojtechovský. Okrem delegátov prv podpísali najvyšší funkcionári: Á.
Kósa, B. Stefánsdóttir, M. Jokinen, M. de Wit a L. S. Gibson. Bruselská deklarácia je
dôležitý dokument o uznaní posunkového jazyka v Európe. Deklarácia bude používaná
ako nástroj nielen k uvedomovaniu si potrieb komunity Nepočujúcich, ale tiež dáva
Nepočujúcim vodcom dokument k docieleniu uznania na národnej úrovni.
Po podpisovaní deklarácie každý delegát i záujemca si mohol zobrať domov knihu
s názvom Legislatíva posunkového jazyka v Európskej únii. Táto kniha je
prvou základnou časťou výskumu prípravy legislatívy posunkového jazyka v EÚ.
Kniha obsahuje texty o posunkovom jazyku a medzinárodnom posunkovaní,
o právach Nepočujúcich (ľudské práva, minoritné práva, lingvistické ľudské práva),
základy zákonov o posunkovom jazyku o každom európskom štáte v angličtine a originálne zákony
o posunkovom jazyku v príslušnom jazyku. Čiže v knihe sú uvedené naše zákony o posunkovom jazyku, o
tlmočníckej službe a pod. Smutným faktom zostáva, nevieme, za akých okolností zadali termín „slovník
posunkovej reči“ z anglického termínu „Slovakian sign language“, avšak vieme, že to nie je správne.

V piatok večer sa konal galavečer v hoteli Hilton na najvyššom 27. poschodí. Konala sa oslava 25. výročia
založenia EUD. Súčasťou galavečera bol sprievodný program. Predstavili sa bývali funkcionári EUD. Premietal
sa krátky čiernobiely film z rokovania EUD z roku 1989. Zaujímavým faktom je, že na tomto rokovaní každý
funkcionár, delegát rokoval, používal svoj národný posunkový jazyk a mal pri sebe svojho tlmočníka. V
súčasnosti skoro každý na rokovaní používa medzinárodné posunkovanie. Okrem premietania filmu sa ukázal
zopár čiernobielych fotiek zo starých čias členov EUD. Môžeme menovite vymenovať bývalých a súčasných
prezidentov a riaditeľov EUD:

Prezidenti EUD
1.Jock Young (Veľká Británia)1985 - 1990

Riaditelia EUD
-

2.Knud Søndergaard (Dánsko) 1990 - 2005

1.Johan Wesemann (Holandsko) 1991 – 1999

3.Helga Stevens (Belgicko)2005 – 2007

2.Helga Stevens (Belgicko) 2000 – 2004

4.Berglind Stefánsdóttir (Island)2007 - ....

3. Craig Crowley (Veľká Británia) 2005 - 2006
4. Mairead O´Leary (Írsko) 2006 - 2007
5. Mark Wheatley (Veľká Británia) 2007 - ....

Najbližšia Valné zhromaždenie EUD, možno i akcia pri EUD sa koná v máji budúceho roku v Budapešti.
Roman Vojtechovský

Bruselská deklarácia posunkového jazyka
v Európskej únií.

TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
Vtipy zo sveta Nepočujúcich - 1. časť
Pohreb
Nedávno som sa dívala na televízne správy, kde oznamovali nehodu autobusu, pri ňom zahynulo
mnoho ľudí, medzi nimi i jeden nepočujúci, jeden nedoslýchavý, jeden nevidiaci a jeden vozičkár. Tí
nemali žiadne rodiny ani príbuzných, ktorí by im mohli prijať na pohreb a rozlúčiť sa s nimi. Bolo mi
ich ľúto, a tak som sa rozhodla, že sa tejto role zhostím. Zohnala som peniaze a každému z nich som
sa rozhodla pripraviť do hrobu na poslednú cestu darček. No áno, ale čo? Po dlhom premýšľaní som
nevidiacemu dala do hrobu to, čo je jeho srdcu najbližší − bielu palicu. Vozíčkari som do hrobu
položila také to, čo ho celý život sprevádzalo − invalidný vozík. Nedoslýchavému som dala do hrobu
to, čo celý život nosil na uchu – načúvací prístroj. U nepočujúceho som však narazila na problém.
Premýšľala som dlho, čo je nepočujúcemu po celý život najbližší. Nakoniec som na to prišla. No
predsa tlmočník!
Medové týždne
Mladý nepočujúci pár ide tráviť kamsi na vysnívané miesto svoje medové týždne. Blíži sa noc, a preto
sa rozhodnú stráviť svadobnú noc v moteli mesta, ktorým práve prechádzajú. Nájdu si motel na
romantickom mieste, ktoré zodpovedá ich predstave, a ženích odnesie nevestu až do ich izby. Už sa
nemôže dočkať, ako spolu strávia noc, ale nevesta sa chce ešte napiť šampanského. Ženích teda
sadne do auta a ide hľadať nejaký obchod, kde by kúpil fľašu šampanského pre svoju ženu. Keď sa
vráti do motela, nemôže si spomenúť na číslo izby, v ktorom má svoju vyvolenú, a motelová služba
išla už tiež spať. Je neskoro v noci. Všade tma. Čo robiť? Ako má ženích svoju vyvolenú nájsť? Spustí
klaksón a trúbi tak dlho, až sa okná v moteli začali postupne rozsvecovať a ľudia búriť. Len jedno
okno zostalo zhasnuté. Bolo to okno jeho manželky, ktorá klaksón počuť nemohla.
Holič chce nepočujúceho
Holič zavolal jedného miestneho kňaza, ktorý pracuje s nepočujúcimi a požiadal ho, či by mu
pomohol nájsť nepočujúceho pomocníka. Zmätený kňaz chcel vedieť, prečo chce práve
nepočujúceho. Holič odpovedal: „Pretože táto dievka, ktorá pre mňa pracuje, príliš rozpráva.“
Omyl
Nepočujúci muž sa vydá na prechádzku, jeho manželka (rovnako nepočujúca) zostala v hotelovej
izbe. Keď sa muž vráti, uvedomí si, že si síce pamätá poschodie, ale nepamätá si číslo izby. Nuž, tak
sa rozhodne, že svoju izbu nájde tak, že bude postupne klopať na dvere a pokiaľ sa otvoria, tak sa
ospravedlní a pokiaľ nie, tak to iste musí byť jeho izba, kde odpočíva jeho manželka. Príde teda k
prvým dverám, zaklope dvere sa otvoria, muž sa ospravedlní. To takisto u druhých dverí. Keď
zaklope na tretie dvere, tak dlhú dobu nikto neotváral a muž teda vstupuje. Miesto jeho manželky sa
tam však húpal obesený chlap.
Zle hovoriaci papagáj
Nepočujúca žena sa rozhodla, že sa zastaví v obchode so zvieratami a pozrie sa na papagáje.
Pokúšala sa na ne nesprávnou výslovnosťou hovoriť. Potom odišla z obchodu. Teraz sa majiteľ
obchodu ide zblázniť, pretože papagáj má rečovú chybu.

TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
Stromy
Jeden drevorubač šiel sekať stromy. Sekne párkrát do stromu a zakričí: „Dolu!“ a strom spadne.
Potom ide k druhému stromu, chvíľu do neho seká a zakričí: „Dolu!“ a strom spadne. Nakoniec to
skúša s tretím stromom, ale ten nechce spadnúť. Tak skúša väčšiu sekeru, motorovú pílu, výbušniny,
ale strom sa ani nepohne. Tak drevorubač zavolá „stromového doktora“. Ten strom všelijako skúma,
chvíľu premýšľa a potom začne používať prstovú abecedu „D-O-L-U!“ a strom hneď spadne. „Bol
nepočujúci,“ vysvetľuje doktor, „vidíte to, všetky stromy hneď spadli. len nepočujúci strom stál a stál
a nič s ním nepohlo, ani motorová píla, ani výbušniny. Bol silnejší.“
Posunkujúci policajt
Po vyzdvihnutí stopára na ceste nepočujúci muž šiel autom po diaľnici. Za malý okamih ho zastavil
policajt. Stopár sa veľmi zle cítil kvôli nepočujúcemu vodičovi až do tej chvíle, keď bolo nezvyčajné, že
nedostane predvolanie na súd len pre to, že je nepočujúci. Nepočujúci vodič sa pousmial a pridal
riadne na plyn, hneď ako bol policajt preč z dohľadu. Neskôr ho zastavil iný policajt. Opäť predstieral
ťažkosti v porozumení policajta a bol prepustený bez pokuty. Stopár bol taký užasnutý, že to chcel
tiež skúsiť. V tom momente už nepočujúci vodič bol trochu unavený, a tak dovolil stopárovi, aby na
chvíľu šoféroval. Stopár si myslel, že toto je jeho jediná životná príležitosť, aby šoféroval tak rýchlo,
ako len chce bez toho, aby dostal pokutu. Samozrejme, že ho zastavil policajt po nameraní rýchlosti
160km/hod. Stopár začal predstierať, že je nepočujúci, a že nič nerozumie. Policajt začal
posunkovať: „Takže si nepočujúci? Ja mám nepočujúcich rodičov. Prosím si váš vodičský preukaz.“
Stopár zostal v nemom úžase.
Vianočné koledy
V Spojených štátoch prišli Vianoce a na predmestí New Yorku sa zišla skupina nevidiacich spevákov.
Dohodli sa, že sa budú, ako tradične, zastavovať pred každým rodinným domom a spievať vianočné
koledy. Dostávajú od rodín koláčiky, poháriky vodky, sladkosti, ovocie, oriešky a pod.
Raz sa zastavili pred rodinným domom, kde žila rodina nepočujúcich. Celý dom bol osvetlený.
Spievali, spievali, spievali, ale dvere sa neotvorili. To sa im ešte nestalo. Prišla susedka a oznámila im,
že sú to nepočujúci a nepočujú ich spev.
Lastovička
Jeden poľovník mal na svojej chate neustále problémy s lastovičkami, ktoré mu hniezdili pod
strechou. Vzal teda lopatu a hniezda dal dolu. O pár dní neskôr však vidí, že drôty elektrického
vedenia sú opäť obsypané lastovičkami. Rozčúli ho to. Vezme teda revolver a vystrelí do vzduchu, aby
ich odohnal. Celý kŕdeľ lastovičiek sa rozletí a zmizne. Na drôte zostane sedieť len sedem lastovičiek.
To snáď nie je možné, pomyslí si a začne hľadať väčšiu zbraň. Nájde brokovnicu, poriadne si zapchá
uši a vystrelí. Je to poriadna strela, a tak všetky lastovičky odletia. Všetky až na jednu, ktorá si tam
spokojne sedí a tvárí sa akoby nič. Vezme teda poriadny kanón, nasadí si slúchadlá proti hluku a
vystrelí. Ozve sa ohlušujúca strela, že i z ďalekého mesta prchajú ľudia. Lastovička tam však sedí a
ani sa nepohne. V tom sa poľovník ohliadne a uvidí dvojicu nepočujúcich, ako sa nerušene bavia v
posunkovom jazyku. Aha, oni sú nepočujúci. Tá lastovička bude teda tiež nepočujúca.
Roman Vojtechovský

ČO SA PRIPRAVUJE?
Hudobný koncert v posunkovom jazyku nielen pre SP
Kedy? 4.12.2010
Kde? DK Lúky, Bratislava
Kto organizuje? Spolok nepočujúcich pedagógov
Viac info nájdete na http://www.nepocujuci.sk/akcie/snepeda_koncert.jpg

Cudzí jazyk a žiaci so sluchovým postihnutím
O čo ide? Je to workshop so zameraním na problematiku vyučovania
cudzieho jazyka u žiakov so SP. Cieľom je výmena skúseností učiteľov
cudzích jazykov pre skvalitnenie výučby cudzieho jazyka.
Kedy? 10.12.2010
Kde? Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Račianska 59
Kto organizuje? Katedra špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave.
Viac info nájdete na www.nepocujuci.sk

Odborné semináre
Najbližší odborný seminár bude 11.12. 2010 v OZ Myslím na Ľubinskej 13
v Bratislave. Prednášať bude PhDr. Mária Košútová.
Téma: Práva občana so sluchovým postihnutím pri využívaní tlmočníka vo
všetkých oblastiach života
Viac info na www.myslim.sk/seminare.htm

Zimný intenzívny kurz slovenského posunkového jazyka
Realizujeme zimný intenzívny kurz SPJ pre záujemcov
Kedy? Kurz sa začne 31.1.2011 alebo 7.2.2011, potrvá týždeň, t.j. do
4.2.2011 alebo do 11.2.2011, vyučuje sa každý deň od 9.00 do 12.00
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? Pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Za koľko? 59 €
Rozvrh nájdete na www.myslim.sk/rozvrh.htm

Víkendový kurz slovenského posunkového jazyka
Ponúkame aj víkendové kurzy
Kedy? 26.2.2011 - 18.6.2011, dni a časy konania nájdete na webe
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? Pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Za koľko? Bežná cena 169 €, možné zľavy nájdete na webe
Viac info na www.myslim.sk/vikend.htm
Registrácia do 20.2.2011!!!

ČO SA PRIPRAVUJE?
Odborné semináre
Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich organizuje odborné
semináre, ktoré podporil Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis. Prehľad
uskutočnenia odborných seminárov:
·

11.12.2010 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30
Téma: Práva občana so sluchovým postihnutím pri využívaní tlmočníka vo
všetkých oblastiach života
Lektorka: PhDr. Mária Košútová
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Cena: 1,49 €

·

15.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30
Téma: Problematika tlmočenia na Slovensku a jej súvisiaca legislatíva
Lektorka: doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Cena: 1,49 €

·

22.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30

Téma: Riešenie špecifických potrieb občana so sluchovým postihnutím v
sociálnej oblasti
Lektorka: PhDr. Mária Košútová
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Cena: 1,49 €
· 29.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30
Téma: Komunikačné systémy osôb so sluchovým postihnutím, metódy a
systém vzdelávania nepočujúcich na Slovensku
Lektorka: doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Cena: 1,49 €
· 12.2.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30
Téma: Predstavy Nepočujúcich o tlmočníckych službách
Lektor: PaedDr. Roman Vojtechovský
Miesto: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Cena: 1,49 €
Zabezpečenie: Tlmočník bude k dispozícii.
Účasť: Prosím, potvrďte svoju účasť emailom - romain@myslim.sk.
Tešíme sa na Vašu účasť :)
Roman Vojtechovský

